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KONGRE PROGRAMI / CONFERENCE SCHEDULE 

ORAL PRESENTATION 
12 December 2020 - Saturday 

09:30 - 09:45 
Opening Speech Live Steam Link 

Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı - Chairman https://youtu.be/VYX6xOcP66E  

Session 1 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 2 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı 

    https://youtu.be/v6KZm6Hu_YY  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Umut Saray 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

10:00 - 10:10 IMPORTANCE OF UREASE ACTIVITY IN SOIL Burak Koçak Burak Koçak Burak Koçak 

10:10 - 10:20 

INVESTIGATION OF NUCLEAR DIVISION 

INDEX IN HEALTHCARE WORKERS EXPOSED 

TO IONIZING RADIATION 

Hayal Çobanoğlu, Akın Çayır Hayal Çobanoğlu 
Hayal 

Çobanoğlu 

10:20 - 10:30 

REDESCRIPTION OF CALIGUS DIAPHANUS 

VON NORDMANN, 1832 

(COPEPODA:CALIGIDAE) PARASITIC ON TUB 

GURNARD FROM THE MEDITERRANEAN 

WATERS OF THE TURKISH COAST 

Seyit Ali Kamanlı, Argun Akif 

Özak 
Argun Akif Özak 

Seyit Ali 

Kamanlı 

10:30 - 10:40 

DO SEA LICE INFESTATIONS ON SEA BASS, 

DICENTRARCHUS LABRAX (L.), MAKE THEM 

MORE SUSCEPTIBLE TO AMYLOODINIOSIS ? 

Argun Akif Özak, Seyit Ali 

Kamanlı 
Argun Akif Özak 

Argun Akif 

Özak 

10:40 - 10:50 

INVESTIGATION OF MORPHOLOGY AND 

POLLEN STRUCTURE OF CROCUS BIFLORUS 

MILLER SUBSP. PULCHRICOLOR (IRIDACEAE) 

Derviş Öztürk Derviş Öztürk Derviş Öztürk 

Break 

Session 2 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 2 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı 

    https://youtu.be/N238ogeHBFo  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Umut Saray 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

11:00 - 11:10 
ANTIDIABETIC PEPTIDES AS THERAPEUTIC 

AGENTS 
Ebru Kocadağ Kocazorbaz 

Ebru Kocadağ 

Kocazorbaz 

Ebru Kocadağ 

Kocazorbaz 

11:10 - 11:20 

SYNTHESIS OF NEW PHENOLIC MANNICH 

BASE DERIVATIVES AND INVESTIGATION OF 

LIPASE INHIBITION 

Feyzi Sinan Tokalı, Kezban 

Yıldız Dalgınlı, Erbay Kalay, 

Onur Atakişi 

Feyzi Sinan 

Tokalı 

Feyzi Sinan 

Tokalı 

11:20 - 11:30 

SYNTHESIS OF SOME NEW FRAGRANT 

ISOXAZOLIDINES VIA 1,3-DIPOLAR 

CYCLOADDITIONS 

Akın Sağırlı, Havva Acar, 

Hakan Emre Özçal 
Akın Sağırlı Akın Sağırlı 

11:30 - 11:40 

INCREASING EFFICIENCY OF 

PEROVSKITE/QUANTUM DOT HYBRID 

TANDEM SOLAR CELLS: NUMERICAL 

SIMULATION 

Muhammed Deniz, Musa 

Çadırcı 
Musa Çadırcı 

Muhammed 

Deniz 

11:40 - 11:50 

LOW-FIELD MAGNETORESISTANCE 

FEATURES OF PR BASED MANGANITES AT 

ROOM TEMPERATURE 

Sevgi Polat Altıntaş 
Sevgi Polat 

Altıntaş 

Sevgi Polat 

Altıntaş 

11:50 - 12:00 

SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL 

PROPERTIES OF NEW POLYMERIC 

MICROSPHERE CONTAINING AZOMETHINE 

Eyüp Ülke, Elvan Hasanoğlu 

Özkan, Hatice Öğütcü, Dilek 

Nartop 

Dilek Nartop Dilek Nartop 

Break 

https://youtu.be/VYX6xOcP66E
https://youtu.be/v6KZm6Hu_YY
https://youtu.be/N238ogeHBFo
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Session 3 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 2 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı 

    https://youtu.be/eudjZM2OLiQ  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Umut Saray 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

12:30 - 12:40 

THE EFFECT OF METHYL GROUPS OF POLY(3-

METHYLTHIOPHENE) ON DIFFUSION 

COEFFICIENT 

Muhammet Samet Kilic 
Muhammet 

Samet Kilic 

Muhammet 

Samet Kilic 

12:40 - 12:50 

SYNTHESIS OF ACETOVANILLON DERIVED 

COMPOUNDS AND INVESTIGATION OF THEIR 

ACTIVITY ON THE RECOMBINANT 

XYLANASE ENZYME 

Feyzi Sinan Tokalı, Orhan 

Uluçay, Cem Öziç 

Feyzi Sinan 

Tokalı 

Feyzi Sinan 

Tokalı 

12:50 - 13:00 
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 

NEW GRAFT COPOLYMERS 
Sema Allı , Hilal Kapan Sema Allı Sema Allı 

13:00 - 13:10 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 

LINSEED OIL BASED NEW GRAFT 

COPOLYMERS 

Sema Allı , Berivan Gör , 

Abdulkadir Allı 
Sema Allı Sema Allı 

13:10 - 13:20 

PREPARATION, CHARACTERIZATION AND 

BIOACTIVITIES OF SOME NOVEL CUPPER 

AND PALLADIUM COMPLEXES OF 

INDOL/METHYL PYRROLIDINE 

AMINOCARBOTHIOL DERIVATIVES 

H. Ali Döndaş, Samet Belveren, 

Samet Poyraz, Mahmut Ülger 
H. Ali Döndaş 

H. Ali 

Döndaş 

13:20 - 13:30 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND 

ANTI(MYCO) BACTERIAL ACTIVITIES OF 

SOME NOVEL NICKEL (II) COMPLEXES OF 

DIMETHYL BENZOYLCARBAMOTHIOYL 

PYRROLIDINE DICARBOXYLATE 

DERIVATIVES 

H. Ali Döndaş, Samet Poyraz, 

Samet Belveren, Mahmut Ülger 
H. Ali Döndaş 

H. Ali 

Döndaş 

13 December 2020 - Sunday 

Session 4 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 2 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı 

    https://youtu.be/bFa7YequBT0  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Umut Saray 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

10:00 - 10:10 

AN ADOLESCENT PATIENT WITH PERIANAL 

HERPES AS A FINDING OF CHILD ABUSE: 

CASE REPORT 

Merve Uysal, Melike Arslan, 

Ahmet Bolat, Necati Balamtekin 
Melike Arslan Melike Arslan 

10:10 - 10:20 

EVALUATION OF SERUM RENALASE LEVEL 

IN CHILDREN WITH RENAL SCAR DUE TO 

RECURRENT URINARY TRACT INFECTIONS 

Melike Arslan, Umut Selda 

Bayrakçı, Halil İbrahim Yakut, 

Filiz Meryem Altay 

Melike Arslan Melike Arslan 

10:20 - 10:30 

DIGITAL GAME ADDICTION AND 

NUTRITIONAL STATUS IN UNIVERSITY 

STUDENTS 

Esma Asil, Mustafa Volkan 

Yılmaz 
Esma Asil Esma Asil 

10:30 - 10:40 

MOBBING EXPOSURE AND PERCEPTIONS OF 

STUDENT NURSES DURING THE HOSPITAL 

PRACTICE 

Derya Sahin, Sinan Tongal, Ali 

Mengü 
Derya Şahin Derya Şahin 

10:40 - 10:50 

COVID-19 PANDEMIC MANAGEMENT ACTION 

ON AN ASSESSMENT OF HEALTH SYSTEMS IN 

TURKEY 

Nurperihan Tosun, Hande 

Haykır 

Nurperihan 

Tosun 
Hande Haykır 

Break 

 

https://youtu.be/eudjZM2OLiQ
https://youtu.be/bFa7YequBT0
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Session 5 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 2 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı 

    https://youtu.be/u_pa4CuIcI4  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Umut Saray 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

11:00 - 11:10 

THE CASE OF AORTIC VALVE PAPILLARY 

FIBROELASTOMA DIAGNOSED AS 

INCIDENTAL 

Lütfü Bekar Lütfü Bekar Lütfü Bekar 

11:10 - 11:20 
AN EVALUATION OF THE FOOD NEOPHOBIA 

IN NUTRITION AND DIETETIC STUDENTS 
Selen Müftüoğlu Selen Müftüoğlu 

Selen 

Müftüoğlu 

11:20 - 11:30 

AN EXAMINATION OF THE FACTORS 

AFFECTING MOTIVATION IN THE CONTEXT 

OF DEMOGRAPHIC PROPERTIES: THE 

EXAMPLE OF HEALTHCARE WORKERS 

Altuğ Çağatay, Selman 

Kızılkaya 
Altuğ Çağatay 

Selman 

Kızılkaya 

11:30 - 11:40 

EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON STOMA 

CARE WITH COLORECTAL AND UROLOGY 

SURGERY 

Tülin Yıldız, Çağla Sabırlı Tülin Yıldız Çağla Sabırlı 

11:40 - 11:50 

SUBKLINIK ATEROSKLEROZ 

BELIRTEÇLERINDEN KORONER ARTER 

KALSIYUM SKORU VE KAROTIS INTIMA 

MEDIA KALINLIĞI ILE PLAZMA ASIMETRIK 

DIMETIL ARJININ DÜZEYLERI ARASINDAKI 

ILIŞKININ ARAŞTIRILMASI 

Okan Er, Abdullah Güven, 

Beyhan Eryonucu 
Okan Er Okan Er 

Break 

Session 6 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 2 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı 

    https://youtu.be/dnJx5ZJ5zkk  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Umut Saray 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

12:30 - 12:40 
DEEP LEARNING CLASSIFICATION WITH 

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS 
Özer Özdemir, Ece Aydoğdu Özer Özdemir Ece Aydoğdu 

12:40 - 12:50 
TEXT CLASSIFICATION WITH EXTREME 

LEARNING MACHINE 
Özer Özdemir, Aslı Kaya Özer Özdemir Aslı Kaya 

12:50 - 13:00 

DETERMINATION OF THE OPTIMUM 

PREDICTION VALUES OF LABORATORY 

RESULTS OF COVID-19 PATIENTS 

ACCORDING TO SERVICES WITH 

CLASSIFICATION AND REGRESSION 

DECISION TREES: CROSS-SECTIONAL STUDY 

Mehmet Tahir Huyut 
Mehmet Tahir 

Huyut 

Mehmet Tahir 

Huyut 

13:00 - 13:10 

CLASSIFICATION WITH MULTIPLE BIRTH 

SUPPORT VECTOR MACHINES: 

ERYTHEMATOS-SQUAMOS DISEASE 

Güvenç Arslan, Mücahit Güler Güvenç Arslan 
Güvenç 

Arslan 

13:10 - 13:20 
DIMENSION REDUCTION WITH TOPSIS IN 

BREAST CANCER CLASSIFICATION 

Maruf Gögebakan, Serkan 

Akoğul 

Maruf 

Gögebakan 

Maruf 

Gögebakan 

13:20 - 13:30 

CLUSTERING OF LANDSAT SATELLITE 

IMAGE DATA WITH GAUSSIAN MIXTURE 

MODELS BASED ON VARIABLE 

SEGMENTATION 

Maruf Gögebakan 
Maruf 

Gögebakan 

Maruf 

Gögebakan 

13:30 - 13:40 
SOME PLANTS USED IN GLAUCOMA 

TREATMENT 
Derya Çiçek Polat 

Derya Çiçek 

Polat 

Derya Çiçek 

Polat 

 

 

https://youtu.be/u_pa4CuIcI4
https://youtu.be/dnJx5ZJ5zkk
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14 December 2020 - Monday 

Session 7 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 2 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı 

    https://youtu.be/AYwrRocYfnw  Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Umut Saray 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

10:00 - 10:10 
EVALUATION OF CYTOTOXIC EFFECTS OF 

SALVIA ARAMIENSIS RECH. FIL 

Selen İlgün, Gökçe Şeker 

Karatoprak 
Selen İlgün Selen İlgün 

10:10 - 10:20 
TRICLOSAN-INDUCED SIDE EFFECTS IN 

COSMETICS 
Imran Altiokka, Melike Uner Imran Altiokka 

Imran 

Altiokka 

10:20 - 10:30 

CYTOTOXIC ACTIVITY OF NEPETA 

BETONICIFOLIA C.A. MEYER ON BREAST 

CANCER CELL LINES 

Esra Köngül Şafak, Gökçe Şeker 

Karatoprak, Muzaffer Mükemre, 

Nurgün Küçükboyacı 

Esra Köngül 

Şafak 

Esra Köngül 

Şafak 

10:30 - 10:40 

RECURRENT SMALL BOWEL 

INTUSSUSCEPTIONS AN UNCOMMON 

PRESENTATION OF CELIAC DISEASE: CASE 

REPORT 

Melike Arslan, Necati 

Balamtekin 
Melike Arslan 

Necati 

Balamtekin 

10:40 - 10:50 

THE MISHAPS THAT MAY OCCUR DURING 

THE FILLING PHASE OF THE ROOT CANALS 

AND THE EVALUATION OF THE MEASURES 

THAT CAN BE TAKEN TO PREVENT THESE 

MISHAPS 

Cihan Küden Cihan Küden Cihan Küden 

Break 

Session 8 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 2 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı 

    https://youtu.be/jLIwFLNKTQQ  
Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Umut Saray 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

11:00 - 11:10 

YAŞLI BIREYLERDE 6 HAFTALIK THAI-WAND 

EGZERSIZ PROGRAMININ ESNEKLIK VE 

DENGE ÜZERINE ETKISININ INCELENMESI 

Mehmet Sönmez, Şebnem Avcı Mehmet Sönmez 
Mehmet 

Sönmez 

11:10 - 11:20 
DAILY LIFE ACTIVITIES OF DEMENTIA 

INDIVIDUALS LIVING IN NURSING HOME 
Ferhan Soyuer, İrem Süzen İrem Süzen İrem Süzen 

11:20 - 11:30 

PAIN AND FRAILTY PROFILE OF THE 

ELDERLY WITH KNEE PAIN REMAINING IN 

THE NURSING HOME 

Ferhan Soyuer, İrem Süzen İrem Süzen İrem Süzen 

11:30 - 11:40 
FRAIL ELDERS AND BODY MASS INDEX 

LIVING IN THE NURSING HOME 
Ferhan Soyuer, İrem Süzen İrem Süzen İrem Süzen 

11:40 - 11:50 

METASTATIC PERIHILAR 

CHOLANGIOCARCINOMA (KLATSKIN 

TUMOR) MIMICKING MIRIZZI SYNDROME: A 

CASE REPORT 

Ali Çiftçi Ali Çiftçi Ali Çiftçi 

Break 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AYwrRocYfnw
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Session 9 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 2 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı 

    https://youtu.be/w8PIS78FYvc  
Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Umut Saray 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

15:30 - 15:40 

FIRST DETECTION AND GENETIC 

VARIABILITY OF BOVINE HEPACIVIRUS 

(HEPACIVIRUS N) IN CATTLE IN TURKEY 

Kadir Yeşilbağ, Christine 

Baechlein, Berfin Kadiroğlu, 

Eda Baldan Toker, Gizem 

Aytoğu, Paul Becher 

Gizem Aytoğu 
Gizem 

Aytoğu 

15:40 - 15:50 

EFFECTS OF XYLAZINE/KETAMINE 

ANESTHESIA AND THEIR REVERSAL BY 

ATIPAMEZOLE ON ECHOCARDIOGRAPHIC 

VALUES IN CATS 

Murat Kibar Murat Kibar Murat Kibar 

15:50 - 16:00 

EFFECTS OF XYLAZINE/KETAMINE 

ANESTHESIA AND THEIR REVERSAL BY 

ATIPAMEZOLE ON OCULAR PARAMETERS 

AND MONITORED ANESTHESIA CARE IN 

CATS 

Murat Kibar Murat Kibar Murat Kibar 

16:00 - 16:10 

COMPARISON OF THE IMPACTS OF 

MEDETOMIDINE/KETAMINE ANESTHESIA 

AND THEIR REVERSAL BY ATIPAMEZOLE ON 

ECHOCARDIOGRAPHIC VALUES IN DOGS 

Murat Kibar Murat Kibar Murat Kibar 

16:10 - 16:20 

INVESTIGATION OF IN VITRO 

SPERMATOLOGICAL PARAMETERS OF 

HONEY BEES IN KIRIKKALE REGION 

Abdulkadir Kaya, Numan Akyol Abdulkadir Kaya 
Abdulkadir 

Kaya 

16:20 - 16:30 
EVALUATION OF LIMB LESIONS CAUSING 

LAMENESS IN CATTLE 

Elman Falah Zaidan Albayati, 

Celal İzci 

Elman Falah 

Zaidan Albayati 
Celal İzci 

16:30 - 16:40 

THE EFFECT OF ANNEALING TEMPERATURE 

ON SURFACE MORPHOLOGY AND CRYSTAL 

STRUCTURE OF TiO2 NANOTUBES 

Atakan Yüksel, Ali Ercan Ekinci  Atakan Yüksel 
Atakan 

Yüksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/w8PIS78FYvc


 

x 

 

15 December 2020 - Tuesday 

Session 10 

         

Hall Name: BILMES CONGRESS 2 Meeting Hall Chairman : Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı 

     Meeting Hall Vice-Chairman: Lect. Umut Saray 

         

Time Title of Study Authors 
Corresponding 

Author 
Presenter 

16:50 - 17:00 

KNOWLEDGE AND PRACTICE AMONG 

PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS 

CHILDREN ON DERMATOPHYTOSIS IN SOME 

SELECTED LOCAL GOVERNMENT IN KEBBI 

STATE NIGERIA 

Adamu Almustapha Aliero, 

Ahmad Ibrahim Bagudo, Sule 
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Abstract 

Introduction: Dermatophytes infection is now global public health concerned. Large 

population densities, inadequate water supply, bad sanitary conditions, low socioeconomic 

status, lack of education, sharing of fomites were linked persistent of dermatophytosis in 

developing countries. The study evaluated the knowledge and practices of primary and 

secondary schools children on dermatophytosis. Methods: A cross-sectional study that 

enrolled 460 students from the eight purposively selected school. A semi-structured interview 

guide, including both closed and open-ended questions, was used to gather information on 

dermatophyte infections and practice from the participants. Results: Out of the 460 students 

enrolled, 365(79.35%) were boys and 95(20.65%) were girls and 42.17% were aged 11-

15years. Majority of the studied participants 409 (88.91%) heard about the dermatophyte 

infection while 341(74.13%) knew the cause of dermatophytosis. About 164(35.65%) of the 

respondents had their bath once daily, while slightly more than a quarter (26.52%) of the 

respondents said responded their bathing depends on the availability of water. More than half 

313(68.04%) of the respondents shared fomite. About half 219(47.61%) of the respondents 

are aware that, dermatophyte infection can be transmitted from person to person. More than a 

quarter of respondents 163(35.43%) used herbs for the treatment of dermatophytes infection. 

Conclusion: Majority of the respondents were aware of the dermatophytosis and knew the 

cause of dermatophytes infection but hygiene practices especially sharing of fomites among 

the respondents seem to be poor which is likely to be the major factor supporting the 

persistent of dermatophytosis from the studied areas. 

Keywords: Knowledge; practice; schoolchildren; dermatophytosis  
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Abstract 

In this paper, by making use the differential operator, suitable classes of admissible functions 

are investigated and the properties of third-order sandwich theorems for multivalent analytic 

function are obtained.   

Keywords: Analytic Function, Multivalent Function, Differential Subordination, Differential 

Superordination, Sandwich Theorem, Differential Operator. 
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Abstract 

4-Nitroaniline (C6H6N2O2), an important nitroaromatic compound, has been widely used as 

precursor in chemical synthesis of various azo dyes, antioxidants, pesticides, antiseptic 

agents, poultry medicine, fuel additives as well as important corrosion inhibitors. However, 

the chemical stability and toxicity also makes them hazardous. In the last few years the 

analysis of molecular crystal structures using programmes based on Hirshfeld surfaces has 

rapidly gained in popularity. Hirshfeld surface analyses show that the van der Waals 

interactions constitute the major contribution to the intermolecular interactions in the crystal 

structure of compound. In this study, intermolecular interactions in the compound were 

investigated using Hirshfeld surfaces and fingerprint drawings using X-ray diffraction data. In 

order to investigate molecular interactions, Hirshfeld surface analysis was used 

CrystalExplorer17 program.  

Keywords: 4-Nitroaniline, Hirshfeld surface analysis, Fingerprint plots 
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Abstract 

The isoquinoline motif and its derivatives are abundant in natural products. They have been 

identified as bioactive ingredients in much natural product-based therapeutics. In the present 

study, the optimized geometries of isoquinolin-1(2H)-one by using density functional theory 

(DFT) method employing B3LYP exchange correlation with 6-31G(d,p) basis set. Theoretical 

calculated results were compared with experimentally determined results of the compound. 

HOMO and LUMO energies and dipole moments were calculated in the gas phase and 

different solvents. All theoretical structure Gaussian 03W and GaussView 4.1.2 interface 

programs were used in the analysis.   

Keywords: Isoquinoline, DFT, HOMO-LUMO 
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Abstract 

The soil content distribution of the heavy metals concentration caused by industrial solid 

wastes deposited particularly in Güzelyurt open dumping site, approximately large amount of 

solid wastes from industrial and municipal processes of discharge. The soil samples collected 

and analyzed at the laboratory from forty five (45) different points/locations, heavy metals 

detected and presented by mass concentration in mg/kg, the results indicate  the selected 

heavy metals content in soil samples such as Zn, Cu, Pb, and Cd were also detected by using 

the X-ray fluorescence (XRF) spectrometer machine, the ratio of metals accumulation in the 

soil shows that Zn ranges 33.7mg/kg–1397.96mg/kg, Cu ranges 11.18mg/kg–472.9mg/kg, Pb 

ranges 4.6mg/kg–375mg/kg and Cd ranges 0–162.8mg/kg in only one soil sample, the ratio 

shows that Zn>Cu>Pb>Cd in the soils. Other soils sample parameters also determined such as 

soil specific gravity, soil porosity and soil pH, the gravity range between 1.5–2.83 grams (g) 

as maximum, the porosity range between 5.00–12.56 time (t) and pH is range around 8.01–

9.31 as maximum values. Contamination of solid wastes disposal pollute soil, plant and 

micro/macro organisms feed or grazed, also pollutes immediate environment, human health 

and living organisms is at risks if the action is not taken to rectified/remediates the system of 

wastes disposal at an open dumping sites. 

Keywords: Open dumpsite, Solid waste (SW), Soil, Contaminated soil, Heavy metals. 
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* Corresponding Author 

Abstract 

It is shown that three-component dusty plasmas can be self-organized as Quadruple Beltrami 

relaxed states. It is found that the selection of the Beltrami parameters plays an important role 

in the evolution of a self-organized state. Quadruple Beltrami state has four characteristics 

roots. It is found that the diamagnetic as well as paramagnetic self-organized structures can be 

generated when the two characteristics roots are real and two are non-real. The present 

investigation may be profitable to study and understand the formation of relaxed structures in 

some laboratory experiments which invoked to model for several astrophysical systems of 

interest. 

Keywords: Beltrami states, Diamagnetic structures, Characteristics roots 
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Abstract 

Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) is a surveillance pathway that cleans the system 

from possible harmful proteins and also regulates upto 10% of normal RNAs. Devlopmental 

function of NMD implicated the pathway in the robustness of stem cells in maintaining their 

self renewal and potency abilities in in vitro settings. Here we investigated the role of co-

NMD factors Upf1 and Upf2 in the maintenance of the integrity of Drosophila germline stem 

cells (GSCs) in in vivo environment, and found that loss of function of Upf1 or Upf2 results in 

the reduction of GSCs and their cysts in the germarium. The reduction of GSCs is 

characterized by the reduction of pMad, which suggests that the reduction in the GSCs could 

be due to down regulation of BMP signalling pathway. While the reduction of the cysts is 

associated with high rate of apoptosis which increase by days, suggesting that NMD plays an 

important role in down regulating apoptosis during early embryo genesis. Overall, our result 

suggest that co-NMD factors are critical for the maintenance of GSCs via regulation of BMP 

signalling pathway and they play important role in down regulation of apoptosis during cycst 

development.  

Keywords: Nonsense mediated mRNA decay, Germ line stem cells, Upf1, Upf2, BMP, 

Apoptosis 
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Abstract 

The Laplace operator is endowed with many nice and interesting properties. Consequently, it 

has drawn much attention, becoming one of the most frequently studied operators.  

This study aimed at Characterization of Eigenvalues of h-Laplace operator with Boundary 

condition. Ljusternik-Schnirelman principle was used to determine the existence of a 

sequence of non-negative eigenvalues and thus the L-S sequence of the eigenvalues was 

determined. Sobolevs Embedding Theorem and Moser Iteration Technique was used to 

established boundedness of the eigenfunction. And, thirdly, the quarantine of eigenvalue 

number one was determined and lastly the actuality of the eigenvalue number two was 

determined. The results showed of comprehensive description of the spectrum of the Laplace 

operator portrays the following properties: the first eigenvalue 𝜆1 is simple; the set of 

eigenfunctions is closed; the number one eigenvalue is separated. By using Sobolev’s 

embedding theorem and Moser iteration technique, the boundedness of eigenfunction was 

established. We also shows that, the first eigenvalue 𝜆1 is simple and the 𝜆1related 

eigenfunction does not alter the sign sign. 

Keyword: Characterization of Eigenvalues, h-Laplace, Boundary condition 
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1. Introduction 

Let ℊ(U) be the class of functions which are analytic in the open unit disk  

𝑈 = {𝑧: 𝑧 ∈ ℂ     and |𝑧| < 1}. 

Also let 

ℊ[𝑎, 𝑛]         (𝑛 ∈ 𝑁 ≔ {1,2,3, … }; 𝑎 ∈ ℂ ) 

be the subclass of the analytic function class ℊ consisting of functions of the following form:  

𝑓(𝑧) = 𝑎 + 𝑎𝑛𝑧
𝑛 + 𝑎𝑛+1𝑧

𝑛+1 +⋯             (𝑧 ∈ ℂ) 

Let 𝛵 be a subclass of  ℊ  which are analytic in 𝑈 have the normalized Taylor-Maclaurin series of 

the form: 

𝑓(𝑧) = 𝑧𝑝 + ∑ 𝑎𝑛

∞

𝑛=𝑝+1

𝑧𝑛              (𝑝 ∈ 𝑁 = {1,2,3, … }, 𝑧 ∈ 𝑈).                                                       (1) 

Suppose that 𝑓 and 𝑔 are in ℊ. We say that 𝑓 is subordinate to 𝑔, written as follows:  

𝑓 ≺ g in 𝑈 or 𝑓(𝑧) ≺ g(𝑧) ,     (𝑧 ∈ 𝑈) 

if there exists a Schwarz function 𝜔 ∈ g,which is analytic in 𝑈 with 𝜔(0) = 0 and|𝜔(𝑧)| < 1 (𝑧 ∈

𝑈), such that 𝑓(𝑧) = 𝑔(𝜔(𝑧))  , (𝑧 ∈ 𝑈). Indeed, it is known that 

𝑓(𝑧) ≺ 𝑔(𝑧)  ⇒ 𝑓(0) = 𝑔(0) and 𝑓(𝑈) ⊂ 𝑔(𝑈). 
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 Furthermore, if the function 𝑔 is univalent in 𝑈, we have the following equivalence relationship 

([10]) 

𝑔(𝑧) ≺ 𝑓(𝑧)  ⇔ 𝑔(0) = 𝑓(0) and 𝑔(𝑈) ⊂ 𝑓(𝑈) ,                  (𝑧 ∈ 𝑈). 

The concept of differential subordination is a generalization of various inequalities involving 

complex variables. We recall here some more definitions and terminologies from the theory of 

differential subordinations. 

Definition (1). (see [1]):  Let 𝜒: ℂ4 × 𝑈 ⟶ ℂ and suppose that the function ℎ(𝑧) is univalent in 𝑈. 

If the function 𝑝(𝑧) is analytic in 𝑈 and satisfies the following third-order differential 

subordination:  

𝜒(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧); 𝑧) ≺ ℎ(𝑧),                                               (2) 

then 𝑝(𝑧) is called a solution of the differential subordination (2). Furthermore, a given univalent 

function 𝑞(𝑧) is called a dominant of the solutions of (2) or, more simply, a dominant if 𝑝(𝑧) ≺
𝑞(𝑧) for all 𝑝(𝑧) satisfying (2). A dominant �̌�(𝑧) that satisfies �̌�(𝑧) ≺ 𝑞(𝑧) for all dominants 𝑞(𝑧) 
of (2) is said to be the best dominant. 

Definition  (2)[3]:  For 𝑓 ∈ T, 𝑟, 𝑞 ∈ 𝑁, 𝜆 ∈ 𝑁/{1}. We define the differential operator  

ℒ𝜆
𝑚: T ⟶ T 

𝐿𝜆
0  𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧), 

𝐿𝜆
1  𝑓(𝑧) =

𝑧1−𝜆

𝜆 + 𝑝
[𝑧𝜆𝐿0𝑓(𝑧)]

𝑧

′
  , 

𝐿𝜆
2  𝑓(𝑧) =

𝑧1−𝜆

𝜆 + 𝑝
[𝑧𝜆𝐿1𝑓(𝑧)]

𝑧

′
  , … 

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) =

𝑧1−𝜆

𝜆 + 𝑝
[𝑧𝜆𝐿𝑚−1𝑓(𝑧)]

𝑧

′
= 𝑧𝑝 + ∑ (

𝜆 + 𝑘

𝜆 + 𝑝
)
𝑚∞

𝑘=𝑝+1

𝑧𝑘.                                 (5) 

By simple calculation and using  

𝑧(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧))

𝑧

′
= (𝜆 + 𝑝)𝐿𝜆

𝑚+1𝑓(𝑧) − 𝜆𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧).                             (6) 

Definition  (3): (see [1]). Let ℚ be the set of all functions 𝑞 that are analytic and univalent on 

�̅� 𝐸(𝑞)⁄  ,where 

𝐸(𝑞) = {𝜉: 𝜉 ∈ ∂𝑈: lim
𝑧→𝜉
{𝑞(𝑧)} = ∞},                                                      (7) 

and are such that 𝑚𝑖𝑛|𝑞′(𝜉)| = 𝑝 > 0 𝑓𝑜𝑟 𝜉 ∈ 𝜕 𝑈 𝐸(𝑞)⁄ . Further, let the subclass of 𝑄 for which 

𝑞(0) = 𝑎 be denoted by 𝑄(𝑎) with  

ℚ(0) = ℚ0  and  ℚ(1) = ℚ1.                                                                     (8) 

The subordination methodology is applied to appropriate classes of admissible functions. The 

following class of admissible functions is given by Antonino and Miller[1] 

Definition (4): (see[1]). Let Ω be a set in ℂ.Also let 𝑞 ∈ ℚ and 𝑛 ∈ 𝑁 {1} ,⁄ 𝑁 being the set of 

positive integers. The class Ψ𝑛[Ω, 𝑞] of admissible functions consists of those functions χ: ℂ4 ×
𝑈 → ℂ, which satisfy the following admissibility conditions: 

χ(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢: 𝑧) ∉ Ω, 
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whenever 

𝑟 = 𝑞(𝜉), 𝑠 = 𝑘𝜉𝑞′(𝜉),ℜ (
𝑡

𝑠
+ 1) ≧ 𝑘ℜ(

𝜉𝑞′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
+ 1) 

and 

ℛ (
𝑢

𝑠
) ≧ 𝑘2ℛ (

𝜉2𝑞′′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
),  

where 𝑧 ∈ 𝑈  , 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝐸(𝑞)⁄  𝑎𝑛𝑑  𝑘 ≧ 𝑛. 

Lemma (1) below is the foundation result in the theory of third-order differential subordination. 

Lemma (1). (see{1]): Let 𝑝 ∈ ℊ[𝑎, 𝑛] 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑛 ≧ 2 𝑎𝑛𝑑 𝑞 ∈ ℚ(𝑎) satisfying the following 

conditions: 

ℛ(
𝜉𝑞′′(ξ)

𝑞′(𝜉)
) ≧ 0            𝑎𝑛𝑑          |

𝑧𝑞′(𝑧)

𝑞′(𝜉)
| ≦ 𝑘, 

where 𝑧 ∈ 𝑈  , 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝐸(𝑞)⁄  𝑎𝑛𝑑  𝑘 ≧ 𝑛. If Ω is a set in ℂ, 𝜒 ∈ Ψ𝑛[Ω, 𝑞] and  

𝜒(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧): 𝑧) ∈ Ω , 

then  

𝑝(𝑧) ≺ 𝑞(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

Definition (5): (see[17]). Let Ω be a set in ℂ . Also let 𝑞 ∈ g[𝑎, 𝑛]   and 𝑞′(𝑧) ≠ 0. The class 

Ψ′𝑛[Ω, 𝑞] of admissible functions consists of those functions χ: ℂ4 × �̅� → ℂ that satisfy the 

following admissibility conditions: 

χ(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢; 𝜉) ∈ Ω, 

whenever 

𝑟 = 𝑞(𝑧), 𝑠 =
𝑧𝑞′(𝑧)

𝑚
 , ℜ (

𝑡

_𝑠
+ 1) ≦

1

𝑚
ℜ(
𝑧𝑞′′(𝑧)

𝑞′(𝑧)
+ 1)  , 

and  

ℛ (
𝑢

𝑠
) ≦

1

𝑚2
ℛ (
𝑧2𝑞′′′(𝑧)

𝑞′(𝑧)
), 

where 𝑧 ∈ 𝑈 , 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝑎𝑛𝑑 𝑚 ≧ 𝑛 ≧ 2. 

Lemma (2). See([15]) Let  𝑝 ∈ 𝔉[𝑎, 𝑛] with 𝜓 ∈ Ψ′𝑛[Ω, 𝑞]. If the functions 

χ(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧): 𝑧) ⊂ Ω , 

is univalent in 𝑈 and 𝑝 ∈ ℚ(𝑎) satisfying the following conditions: 

ℛ (
𝑧𝑞′′(z)

𝑞′(𝑧)
) ≧ 0            𝑎𝑛𝑑          |

𝑧𝑞′(𝑧)

𝑞′(𝑧)
| ≦ 𝑚, 

where 𝑧 ∈ 𝑈  , 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝑎𝑛𝑑  𝑚 ≧ 𝑛 ≧ 2 ,then 

Ω ⊂ {χ(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧); 𝑧 ): 𝑧 ∈ 𝑈} , 

implies that  

𝑝(𝑧) ≺ 𝑞(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

The notion of the third-order differential subordination can be found in the work of Ponnusamy and 

Juneja [11]. The recent work by Tang et al . (see,for example, [14] and [15]; see also [5]) on the 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık (BILMES SH 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (BILMES SH 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

5 ISBN: 978-605-74786-0-3 www.bilmescongress.com 

differential subordination attracted many researchers in this field . For example,  

see[2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15]. 

In the present paper, we investigate suitable classes of admissible functions associated with the 

differential  operator  and drive sufficient conditions on the normal 

2. Third-Order Differential Subordination Results 

 In this section , we start with a given set Ω     and a given function 𝑞  and we determine a set  of 

admissible operator χ so that (2) holds true . For this purpose, we introduce the following new class 

of admissible functions which will be required to prove the main third- order differential 

subordination theorems for the operator  𝐿𝜆
𝑚 defined by (3). 

Definition (6): Let Ω be a set in ℂ and 𝑞 ∈ ℚ0 ∩ 𝔉0. The class  𝒷𝑗[Ω, 𝑞] of admissible function 

consists of those function 𝜙: ℂ4 × 𝑈 → ℂ that satisfy the following admissibility conditions: 

𝜙(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿; 𝑧) ∉ Ω, 

whenever 

𝛼 = 𝑞(𝜉) , 𝛽 =
𝑘𝜉𝑞′(𝜉) + 𝜆𝑞(𝜉)

𝜆 + 𝑝
 

ℛ (
𝛾(𝜆 + 𝑝)2 − 𝛼𝜆2

(𝛽(𝜆 + 𝑝) − 𝛼𝜆)
− 2𝜆) ≧ 𝑘ℛ (

𝜉𝑞′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
+ 1) 

and 

ℛ(
𝛿(𝜆 + 𝑝)3 − 𝛾(𝜆 + 𝑝)2(3(𝜆 + 𝑝)) + 𝜆2𝛼(3 + 2𝜆)

𝜆(𝛽 − 𝛼) + 𝛽𝑝
+ 3𝜆2 + 6𝜆 + 2) ≧ 𝑘2ℛ (

𝜉2𝑞′′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
), 

where 𝑧 ∈ 𝑈 , 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝐸(𝑞)⁄  𝑎𝑛𝑑  𝑘 ≧ 2 

Theorem (1): Let  𝜙 ∈  ℵ𝑙[Ω, 𝑞]  .If the function 𝑓 ∈ 𝒦  and     𝑞 ∈ ℚ0 satisfy the following 

conditions: 

ℛ(
𝜉𝑞′′(ξ)

𝑞′(𝜉)
) ≧ 0                     |

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

𝑞′(𝜉)
| ≦ 𝑘,                                           (9) 

and  

{𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚 𝑓(𝑧) , 𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚 𝑓(𝑧); 𝑧 ): 𝑧 ∈ 𝑈} ⊂ Ω,                        (10) 

then 

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) ≺ 𝑞(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

Proof: Define the analytic function 𝑝(𝑧)  in 𝑈 by  

𝑝(𝑧) = 𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧).                                                                         (11) 

From equation (6) and (11), we have  

𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧) =

𝑧𝑝′(𝑧) + 𝜆𝑝(𝑧)

𝜆 + 𝑝
.                                                            (12) 

By a similar argument, we get  

𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧) =

𝑧2𝑝′′(𝑧) + (2𝜆 + 1)𝑧𝑝′(𝑧) + 𝜆2𝑝(𝑧)

(𝜆 + 𝑝)2
                                     (13) 
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and  

𝐿𝜆
𝑚+3 𝑓(𝑧) =

𝑧3𝑝′′′(𝑧) + 3(𝜆 + 1)𝑧2𝑝′′(𝑧) + (3𝜆2 + 3𝜆 + 1)𝑧𝑝′(𝑧) + 𝜆3𝑝(𝑧)

(𝜆 + 𝑝)3
.  (14) 

Define the transformation from ℂ4 to ℂ by  

𝛼(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) = 𝑟,    𝛽(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) =
𝑠 + 𝜆𝑟

𝜆 + 𝑝
,         𝛾(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) =

𝑡 + 𝑠(2𝜆 + 1) + 𝜆2𝑟

(𝜆 + 𝑝)2
,      (15) 

and  

𝛿(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) =
𝑢 + 3𝑡(𝜆 + 1) + 𝑠(3(𝜆2 + 𝜆) + 1) + 𝜆3𝑟

(𝜆 + 𝑝)3
.                        (16) 

Let  

χ(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) = 𝜙(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿; 𝑧) = 

= 𝜙(𝑟,
𝑠 + 𝜆𝑟

𝜆 + 𝑝
,
𝑡 + 𝑠(2𝜆 + 1) + 𝜆2𝑟

(𝜆 + 𝑝)2
,
𝑢 + 3𝑡(𝜆 + 1) + 𝑠(3𝜆2 + 3𝜆 + 1) + 𝜆3𝑟

(𝜆 + 𝑝)3
)    (17) 

The proof will make use of Lemma(1). Using the equations (11) to (14), and from the equations 

(17), we have  

χ(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧); 𝑧) = 𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧).     (18) 

Hence , clearly , (10) becomes  

χ(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧): 𝑧) ∈ Ω , 

We note that  

𝑡

𝑠
+ 1 =

𝛾(𝜆 + 𝑝)2 − 𝜆2𝛼

𝛽(𝜆 + 𝑝) − 𝜆𝛼
− 2𝜆 

and 

𝑢

𝑠
=
𝛿(𝜆 + 𝑝)3 − 𝛾(𝜆 + 𝑝)2(3𝜆 + 3) + 𝜆2𝛼(3 + 2𝜆)

𝜆(𝛽 − 𝛼) + 𝑝𝛽
+ 3𝜆2 + 6𝜆 + 2. 

Thus clearly, the admissibility condition for 𝜙 ∈  ℵ𝑙[Ω, 𝑞]  in Definition (6) is equivalent to 

admissibility condition for 𝜓 ∈ Ψ2[Ω, 𝑞] as given in Definition (4) with 𝑛 = 2. 

Therefore, by using (9) and Lemma (1), we have  

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)𝑝(𝑧) ≺ 𝑞(𝑧) . 

This completes the proof of Theorem 1. 

Our next result is a consequences of Theorem (1) for the case when the behavior of 𝑞(𝑧) 𝑜𝑛 𝜕𝑈 is 

not known. 

Corollary (1): Let  Ω ⊂ ℂ and let function 𝑞 be univalent in 𝑈 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑞(0) = 0. Let 𝜙 ∈  ℵ𝑙[Ω, 𝑞𝜌]  

for some 𝑝 ∈ (0,1) , where 𝑞𝜌(𝑧) = 𝑞(𝜌𝑧) .If the function 𝑓 ∈ 𝒷 and 𝑞𝜌  

Satisfies the following conditions: 

ℛ (
𝜉𝑞𝜌

′′(𝜉)

𝑞𝜌′ (𝜉)
) ≧ 0                     |

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

𝑞𝜌′ (𝜉)
| ≦ 𝑘,         (𝑧 ∈ 𝑈; 𝑘 ≧ 2; 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝐸(𝑞𝜌))⁄  

and 

𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ) ∈ Ω, 
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then 

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) ≺ 𝑞(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

Proof: By applying Theorem1, we get 

 
𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) ≺ 𝑞𝜌(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

The result asserted by Corollary (1) is now deduced from following subordination property 
𝑞𝜌(𝑧) ≺ 𝑞(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

This completes the proof of Corollary (1). 

If Ω ≠ ℂ is simply-connected domain, then Ω = ℎ(𝑈) for some conformal mapping ℎ(𝑧)𝑜𝑓 𝑈 onto 

Ω .In this case, the class ℵ𝑙[h(U), 𝑞]  is written as ℵ𝑙[Ω, 𝑞]. This leads to the following immediate 

consequence of Theorem (1). 

Theorem (2):  Let 𝜙 ∈  ℵ𝑙[h, 𝑞] . If the function 𝑓 ∈ N   and  𝑞 ∈ ℚ0 satisfy the following 

conditions: 

ℛ(
𝜉𝑞𝜌

′′(𝜉)

𝑞𝜌′ (𝜉)
) ≧ 0                     |

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

𝑞𝜌′ (𝜉)
| ≦ 𝑘,                                     (19) 

and 

𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ) ≺ ℎ(𝑧),                        (20) 

then 

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) ≺ 𝑞(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

The next result is an immediate consequence of Corollary (1).  

Corollary (2): Let  Ω ⊂ ℂ and let function 𝑞 be univalent in 𝑈 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑞(0) = 0.  Also Let 𝜙 ∈
 ℵ𝑙[Ω, 𝑞]  for some 𝑝 ∈ (0,1) , where 𝑞𝜌(𝑧) = 𝑞(𝜌𝑧) .If the function 𝑓 ∈ T and 𝑞𝜌  

Satisfies the following conditions: 

ℛ (
𝜉𝑞𝜌

′′(𝜉)

𝑞𝜌′ (𝜉)
) ≧ 0                     |

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

𝑞𝜌′ (𝜉)
| ≦ 𝑘,         (𝑧 ∈ 𝑈; 𝑘 ≧ 2; 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝐸(𝑞𝜌)⁄ ) 

and 

𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ) ≺ ℎ(𝑧) 

Then  

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) ≺ 𝑓(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈). 

The following result yield the best dominant of differential subordination (20). 

Theorem (3): Let the function ℎ be univalent in 𝑈.  Also let  𝜙: ℂ4 × 𝑈 → ℂ  and 𝜓 be given by 

(17). Suppose that following differential equation: 

χ(𝑞(𝑧), 𝑧𝑞′(𝑧), 𝑧2𝑞′′(𝑧), 𝑧3𝑞′′′(𝑧); 𝑧) = ℎ(𝑧),                                                     (21) 

has a solution 𝑞(𝑧) with 𝑞(0) = 0, which satisfies the condition (9). If 𝑓 ∈ 𝒷 satisfies the condition 

(20) and if  

𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ), 

is analytic in 𝑈, then 

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) ≺ q(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈) 
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and 𝑞(𝑧) is the best dominant. 

Proof: From Theorem (1), we see that 𝑞 is a  dominant of (20). Since 𝑞 satisfies (21), it is also a 

solution of (20). Therefore, 𝑞 will be dominated by all dominants. Hence 𝑞 is the best dominant. 

This completes the proof of Theorem (3). 

In view of Definition (6), and in special case when 𝑞(𝑧) = 𝑀𝑧 (𝑀 > 0) ,the class  ℵ𝑙[Ω, 𝑞] of 

admissible functions , denoted by  ℵ𝑙[Ω,𝑀] is expressed follows. 

Definition (7): Let Ω be set in ℂ and M > 0 . The class  ℵ𝑙[Ω, 𝑞] of admissible functions consists of 

those function 𝜙: ℂ4 × 𝑈 → ℂ such that  

𝜙

(

 
 
𝑀𝑒𝑖𝜃, (

𝑘 + 𝜆

𝜆 + 𝑝
)𝑀𝑒𝑖𝜃  ,

𝐿 + [(2𝜆 + 1)𝑘 + 𝜆2]𝑀𝑒𝑖𝜃

(𝜆 + 𝑝)2
,

𝑁 + 3(𝜆 + 1)𝐿 + [(3𝜆2 + 3λ + 1)𝑘 + 𝜆3]𝑀𝑒𝑖𝜃

(𝜆 + 𝑝)3
; 𝑧
)

 
 
∉ 𝛺,                  (22) 

whenever 𝑧 ∈ 𝑈, 

ℛ(𝐿𝑒−𝑖𝜃) ≧ (𝑘 − 1)𝑘𝑀 

and  

ℜ(𝑁𝑒−𝑖𝜃) ≧ 0             ∀𝜃 ∈ ℝ; 𝑘 ≧ 2 

Corollary (3): Let  𝜙 ∈ ℵ𝑙[Ω, 𝑞]  .If the function 𝑓 ∈ T   satisfies the following conditions: 

|𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)| ≦ 𝑘𝑀       (𝑧 ∈ 𝑈; 𝑘 ≧ 2;𝑀 ⋗ 0) 

and 

(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ) ∈ Ω, 

then  

|𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)| < 𝑀. 

In the special case when Ω = 𝑞(𝑈) = {𝑤: |𝑤| < 𝑀}, the class N𝐿[Ω, 𝑞] is simply denoted by 

N𝐿[M]. Corollary (3) can now be rewritten in the following form. 

Corollary (4): Let  𝜙 ∈  ℵ𝑙[M]. If the function 𝑓 ∈ T satisfies the following conditions: 

|𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)| ≦ 𝑘𝑀       (𝑧 ∈ 𝑈; 𝑘 ≧ 2;𝑀 > 0) 

and 

|(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 )| < 𝑀, 

then  

|𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)| < 𝑀. 

Corollary (5): Let 𝑘 ≧ 2, 0 ≠ 𝑞 ∈ ℂ  𝑎𝑛𝑑 𝑀 > 0. If the function 𝑓 ∈ T   satisfies the following 

conditions: 

|𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)| ≦ 𝑘𝑀        

and 

|𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) − 𝐿𝜆

𝑚 𝑓(𝑧)| <
𝑀

|𝜆 + 𝑝|
, 

then  

|𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)| < 𝑀. 
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Proof: let 𝜙(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿: 𝑧) = 𝛽 − 𝛼 and 𝛺 = ℎ(𝑈), 

where  

ℎ(𝑧) =
𝑀𝑧

|𝜆 + 𝑝|
                   (𝑀 > 0) 

use Corollary (3), we need to show that 𝜙 ∈  ℵ𝑙[Ω, 𝑞] , That is that the admissibility condition (22) 

is satisfied. This follows readily, since it is seen that  

|𝜙(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿; 𝑧| = |
(𝑘 − 1)𝑀𝑒𝑖𝜃

𝜆 + 𝑝
| ≧

𝑀

|𝜆 + 𝑝|
, 

whenever 𝑧 ∈ 𝑈, 𝜃 ∈ ℝ 𝑎𝑛𝑑 𝑘 ≧ 2. The requird result now follows from Corollary (3). This 

completes the proof of corollary (5). 

Definition (8): Let Ω be a set in ℂ and 𝑞 ∈ ℚ1 ∩ 𝔉1. The class  ℵ𝑙,2[Ω, 𝑞] of admissible functions 

consists of those functions ψ: ℂ4 × 𝑈 → ℂ, which satisfy the following admissibility conditions: 

ϕ(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿: 𝑧) ∉ Ω, 

whenever 

𝛼 = 𝑞(𝜉), 𝛽 =
𝑘𝜉𝑞′(𝜉) + (𝜆 + 1)𝑞(𝜉)

𝜆 + 𝑝
,    

ℜ(
𝛾(𝜆 + 𝑝)2 − 𝛼(𝜆 + 1)2

𝛽(𝜆 + 𝑝) − 𝛼(𝜆 + 1)
− 2(1 + 𝜆)) ≧ 𝑘ℜ(

𝜉𝑞′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
+ 1) 

and 

ℛ (
𝛿(𝜆 + 𝑃)3 + 3𝛾(𝜆 + 2)(𝜆 + 𝑝)2 + 3𝛼(𝜆 + 2)(𝜆 + 1)2 − (1 + 𝜆)3𝛼

𝛽(𝜆 + 𝑝) − 𝛼(𝜆 + 1)
+ 3𝜆2 + 12𝜆 + 11)

≧ 𝑘2ℛ(
𝜉2𝑞′′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
),  

where 𝑧 ∈ 𝑈  , 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝐸(𝑞)⁄  𝑎𝑛𝑑  𝑘 ≧ 𝑛.  

Theorem (4): Let 𝜙 ∈  ℵ𝑙,1[Ω, 𝑞] . If the function 𝑓 ∈ T  and  𝑞 ∈ ℚ1 satisfy the following 

conditions: 

ℛ(
𝜉𝑞′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
) ≧ 0                     |

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓′(𝑧)

𝑧𝑞′(𝜉)
| ≦ 𝑘,                                               (23) 

and 

{𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
 ,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 ) ; 𝑧 ∈ 𝑈} ⊂ 𝛺,                        (24) 

then 

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
≺ 𝑞(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

Proof: Define the analytic function 𝑝(𝑧)  in 𝑈 by  

𝑝(𝑧) =
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
.                                                                         (25) 

From equation (6) and (11), we have  
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𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
=
𝑧𝑝′(𝑧) + (𝜆 + 1)𝑝(𝑧)

𝜆 + 𝑝
.                                                         (26) 

By a similar argument, we get  

𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
=
𝑧2𝑝′′(𝑧) + (2𝜆 + 3)𝑧𝑝′(𝑧) + (𝜆 + 1)2𝑝(𝑧)

(𝜆 + 𝑝)2
                            (27) 

and  

𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
=
𝑧3𝑝′′′(𝑧) + 3(𝜆 + 2)𝑧2𝑝′′(𝑧) + (3𝜆2 + 9𝜆 + 7)𝑧𝑝′(𝑧) + (𝜆 + 1)3𝑝(𝑧)

(𝜆 + 𝑝)3
.    (28) 

Define the transformation from ℂ4 to ℂ by  

𝛼(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) = 𝑟,    𝛽(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) =
𝑠 + 𝑟(𝜆 + 1)

𝜆 + 𝑝
, 

      𝛾(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) =
𝑡 + 𝑠(2𝜆 + 3) + (𝜆 + 1)2𝑟

(𝜆 + 𝑝)2
,                                                       (29) 

and  

𝛿(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) =
𝑢 + 3𝑡(𝜆 + 2) + 𝑠(3𝜆2 + 9𝜆 + 7) + (𝜆 + 1)3𝑟

(𝜆 + 𝑝)3
.                                 (30) 

Let  

χ(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) = 𝜙(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿; 𝑧) = 

= 𝜙

(

 
 
𝑟,
𝑠 + (𝜆 + 1)𝑟

𝜆 + 𝑝
,

𝑡 + 𝑠(2𝜆 + 3) + (𝜆 + 1)2𝑟

(𝜆 + 𝑝)2
,

𝑢 + 3𝑡(𝜆 + 2) + 𝑠(3𝜆2 + 9𝜆 + 7) + (𝜆 + 1)3𝑟

(𝜆 + 𝑝)3
; 𝑧 
)

 
 
.                        (31) 

The proof will make use of Lemma(1). Using the equations (25) to (27), and from the equations 

(31), we have  

χ(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧); 𝑧) = 𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧).     (32) 

Hence, clearly, (24) becomes  

χ(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧): 𝑧) ∈ Ω . 

We note that  

𝑡

𝑠
+ 1 =

𝛾(𝜆 + 𝑝)2 − 𝛼(𝜆 + 1)2

𝛽(𝜆 + 𝑝) − 𝛼(𝜆 + 1)
− 2(𝜆 + 1) 

and 

𝑢

𝑠
=
𝛿(𝜆 + 𝑝)3 − 3𝛾(𝜆 + 𝑝)2(𝜆 + 2) + 3𝛼(𝜆 + 2)(𝜆 + 1)2 − (𝜆 + 1)3

𝛽(𝜆 + 𝑝) − 𝛼(𝜆 + 1)
+ 3𝜆2 + 12𝜆 + 11. 

Thus clearly, the admissibility condition for 𝜙 ∈  ℵ𝑙[Ω, 𝑞]  in Definition (8) is equivalent to 

admissibility condition for 𝜓 ∈ Ψ2[Ω, 𝑞] as a given in Definition (4) with 𝑛 = 2. 

Therefore, by using (22) and Lemma (1), we have  

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)𝑝(𝑧)

𝑧
≺ 𝑞(𝑧) . 
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This completes the proof of Theorem 4 

If Ω ≠ ℂ is simply-connected domain, then Ω = ℎ(𝑈) for some conformal mapping ℎ(𝑧)𝑜𝑓 𝑈 onto 

Ω .In this case , the classℵ𝑙,1[h(U), 𝑞]  is written as ℵ𝑙,1[Ω, 𝑞]  . This leads to the following 

immediate consequence of Theorem 4 is stated below. 

Theorem 5: let 𝜙 ∈  ℵ𝑙,1[Ω, 𝑞] . If the function 𝑓 ∈ T   and  𝑞 ∈ ℚ1 satisfy the following 

conditions: 

ℛ(
𝜉𝑞𝜌

′′(𝜉)

𝑞𝜌′ (𝜉)
) ≧ 0                     |

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

z𝑞𝜌′ (𝜉)
| ≦ 𝑘,                                          (33) 

and 

𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
 ,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 ) ≺ ℎ(𝑧),                         (34) 

then 

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
≺ 𝑞(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

In view of Definition (8), and in special case when 𝑞(𝑧) = 𝑀𝑧 (𝑀 > 0) ,the class  ℵ𝑗[Ω, 𝑞] of 

admissible functions , denoted by  ℵ𝑙,1[Ω,𝑀] is expressed follows. 

Definition 9: Let Ω be set in ℂ and M > o . The class  ℵ𝑙,1[Ω, 𝑞] of admissible functions consists of 

those function 𝜙: ℂ4 × 𝑈 → ℂ such that  

𝜙

(

 
 
𝑀𝑒𝑖𝜃,

(𝑘 + 𝜆 + 1)𝑀𝑒𝑖𝜃

𝜆 + 𝑝
,
𝐿 + [(3 + 2𝜆)𝑘 + (𝜆 + 1)2]𝑀𝑒𝑖𝜃

(𝜆 + 𝑝)2
,

𝑁 + 3(𝜆 + 2)𝐿 + [𝑘(3𝜆2 + 9𝜆 + 7) + (𝜆 + 1)3]𝑀𝑒𝑖𝜃

(𝜆 + 𝑝)3
; 𝑧
)

 
 
                  ∉ 𝛺.   (35) 

Whenever 𝑧 ∈ 𝑈, 

ℛ(𝐿𝑒−𝑖𝜃) ≧ (𝑘 − 1)𝑘𝑀𝑚 

and  

ℜ(𝑁𝑒−𝑖𝜃) ≧ 0             ∀𝜃 ∈ ℝ; 𝑘 ≧ 2. 

Corollary (6): Let  𝜙 ∈  ℵ𝑙,1[Ω, 𝑞]  .If the function 𝑓 ∈ T   satisfy the following conditions: 

                     |
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
| ≦ 𝑘𝑀                               (𝑧 ∈ 𝑈; 𝑘 ≧ 2;𝑀 ⋗ 0), 

and 

𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
 ,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 ) ∈ 𝛺, 

then 

|
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
| < 𝑀.  

In the special case when Ω = 𝑞(𝑈) = {𝑤: |𝑤| < 𝑀}, the class ℵ𝑙,1[Ω, 𝑞] is simply denoted by 

ℵ𝑙,1[M]. Corollary 6 can now be rewritten in the following form. 
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Corollary (7): Let  𝜙 ∈  ℵ𝑙,1[Ω, 𝑞]  .If the function 𝑓 ∈ T   satisfy the following conditions: 

   |
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
| ≦ 𝑘𝑀                               (𝑧 ∈ 𝑈; 𝑘 ≧ 2;𝑀 ⋗ 0), 

and 

|𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
 ,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 )| < 𝑀, 

then 

|
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
| < 𝑀.  

Definition (10): Let Ω be a set in ℂ.Also let 𝑞 ∈ ℚ1 ∩ 𝔉1.The class   ℵ𝑙,2[Ω, 𝑞] of admissible 

functions consists of those functions ψ: ℂ4 × 𝑈 → ℂ, which satisfy the following admissibility 

conditions: 

ϕ(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿: 𝑧) ∉ Ω, 

whenever 

𝛼 = 𝑞(𝜉), 𝛽 =
1

𝜆 + 𝑝
(
𝑘𝜓𝜉𝑞′(𝜉)

𝑞(𝜉)
+ (𝜆 + 1)𝑞(𝜉)),    

ℜ(
(𝜆 + 𝑝)(𝛽𝛾 + 2𝛼2 − 3𝛼𝛽)

(𝛽 − 𝛼)
) ≧ 𝑘ℜ(

𝜉𝑞′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
+ 1) 

and 

ℛ ((δ − γ)(𝜆 + 𝑝)2𝛽𝛾 − (𝜆 + 𝑝)2(𝛾 − 𝛽)(1 − 𝛽 − 𝛾 + 3𝛼) − 3𝛽(𝜆 + 𝑝)(𝛾 − 𝛽) + 2(𝛽 − 𝛼)

+ 3𝛼(𝜆 + 𝑝)(𝛽 − 𝛼) + (𝛽 − 𝛼)2(𝜆 + 𝑝)((𝛽 − 𝛼)(𝜆 + 𝑝) − 3 − 4𝛼(𝜆 + 𝑝))

+ 𝛼2(𝛽 − 𝛼)(𝜆 + 𝑝)2) (𝛽 − 𝛼)−1 ≧ 𝑘2ℛ (
𝜉2𝑞′′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
),  

where 𝑧 ∈ 𝑈  , 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝐸(𝑞)⁄  𝑎𝑛𝑑  𝑘 ≧ 𝑛. 

Theorem (6): Let 𝜙 ∈  ℵ𝑙,2[Ω, 𝑞] . If the function 𝑓 ∈ T   and  𝑞 ∈ ℚ1 satisfy the following 

conditions: 

ℛ(
𝜉𝑞′′

𝑝
(𝜉)

𝑞′(𝜉)
) ≧ 0                     |

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)𝑞′(𝜉)

| ≦ 𝑘,                                                   (36) 

and 

{𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

 ,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+4𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

; 𝑧 ) ; 𝑧 ∈ 𝑈} ⊂ 𝛺,                           (37) 

then 

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

≺ 𝑞(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

Proof: Define the analytic function 𝑝(𝑧)  in 𝑈 by  

𝑝(𝑧) =
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

.                                                                         (38) 

From equation (6) and (38), we have  
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𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

=
1

𝜆 + 𝑝
[
𝑧𝑝′(𝑧)

𝑝(𝑧)
+ (𝜆 + 𝑝)𝑝(𝑧)] =

𝐴

𝜆 + 𝑝
.                                                  (39) 

By a similar argument , we get  

𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

=
𝐵

𝜆 + 𝑝
                                                                                 (40) 

and 

𝐿𝜆
𝑚+4𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

=
1

𝜆 + 𝑝
[𝐵 + 𝐵−1(𝐶 + 𝐴−1𝐷 − 𝐴−2𝐶2)],                                                 (41) 

where  

𝐵 = (𝜆 + 𝑝)𝑝(𝑧) +
𝑧𝑝′(𝑧)

𝑝(𝑧)
+

𝑧2𝑝′′(𝑧)
𝑝(𝑧)

+
𝑧𝑝′(𝑧)
𝑝(𝑧)

− (
𝑧𝑝′(𝑧)
𝑝(𝑧)

)
2

+ (𝜆 + 𝑝)𝑧𝑝′(𝑧) 

𝑧𝑝′(𝑧)
𝑝(𝑧)

+ (𝜆 + 𝑝)𝑝(𝑧)
, 

𝐶 =
𝑧2𝑝′′(𝑧)

𝑝(𝑧)
+
𝑧𝑝′(𝑧)

𝑝(𝑧)
− (

𝑧𝑝′(𝑧)

𝑝(𝑧)
)

2

+ (𝜆 + 𝑝)𝑧𝑝′(𝑧) 

and 

𝐷 =
3𝑧2𝑝′′(𝑧)

𝑝(𝑧)
+
𝑧3𝑝′′′(𝑧)

𝑝(𝑧)
+
𝑧𝑝′(𝑧)

𝑝(𝑧)
− 3(

𝑧𝑝′(𝑧)

𝑝(𝑧)
)
2

−
3𝑧3𝑝′(𝑧)𝑝′′(𝑧)

𝑝2(𝑧)
+ 2(

𝑧𝑝′(𝑧)

𝑝(𝑧)
)
3

+ (𝜆 + 𝑝)𝑧𝑝′(𝑧) + (𝜆 +

𝑝)𝑧2𝑝′′(𝑧) . 

We now define the transformation from ℂ4 𝑡𝑜 ℂ by 

𝛼(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) = 𝑟,    𝛽(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) =
1

𝜆 + 𝑝
[
𝑠

𝑟
+ (𝜆 + 𝑝)𝛾] ≔

𝐸

𝜆 + 𝑝
,          

𝛾(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) =
1

𝜆 + 𝑝
[
𝑠

𝑟
+ (𝜆 + 𝑝)𝑟 +

𝑡
𝑟 +

𝑠
𝑟 − (

𝑠
𝑟)
2

+ (𝜆 + 𝑝)𝑠

𝑠
𝑟
+ (𝜆 + 𝑝)𝑟

] ≔
𝐹

𝜆 + 𝑝
       

and  

𝛿(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) =
1

𝜆 + 𝑝
[𝐹 + 𝐹−1(𝐿 + 𝐸−1𝐻 − 𝐸−2𝐿−2],                                        (43) 

where  

𝐿 = 𝑠(𝜆 + 𝑝) +
𝑡

𝑟
+
𝑠

𝑟
− (
𝑠

𝑟
)
2

 

and 

𝐻 =
3𝑡

𝑟
+
𝑢

𝑟
+
𝑠

𝑟
− 3 (

𝑠

𝑟
)
2

− 3(
𝑠𝑡

𝑟2
) + 2 (

𝑠

𝑟
)
3

+ (𝜆 + 𝑝)(𝑠 + 𝑡). 

Let  

χ(𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑢) = 𝜙(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿; 𝑧) = 𝜙 (𝑟,
𝐸

𝜆 + 𝑝
,
𝐹

𝜆 + 𝑝
,
1

𝜆 + 𝑝
[𝐹 + 𝐹−1(𝐿 + 𝐸−1𝐻 − 𝐸−2𝐿2]).  (44) 

The proof will make use of Lemma(1). Using the equations (10) to (13), and from the equations 

(16), we have 
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χ(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧); 𝑧)

= 𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

 ,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+4𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

; 𝑧 ).        (45) 

Hence, clearly, (37) becomes  

χ(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧); 𝑧) ∈ Ω . 

We note that  

𝑡

𝑠
+ 1 =

(𝜆 + 𝑝)(𝛽𝛾 + 2𝛼2 − 3𝛼𝛽)

(𝛽 − 𝛼)
 

and 

𝑢

𝑠
= [𝛽𝛾(δ − γ)(𝜆 + 𝑝)2 − 𝛽(𝜆 + 𝑝)2(𝛾 − 𝛽)(1 − 𝛽 − 𝛾 + 3𝛼) − 3𝛽(𝜆 + 𝑝)(𝛾 − 𝛽) +

2(𝛽 − 𝛼) + 3𝛼(𝜆 + 𝑝)(𝛽 − 𝛼) + (𝛽 − 𝛼)2(𝜆 + 𝑝)((𝛽 − 𝛼)(𝜆 + 𝑝) − 3 − 4𝛼(𝜆 + 𝑝)) +

𝛼2(𝜆 + 𝑝)2(𝛽 − 𝛼)](𝛽 − 𝛼)−1. 

Thus clearly, the admissibility condition for 𝜙 ∈  ℵ𝑙,2[Ω, 𝑞]  in Definition (10) is equivalent to 

admissibility condition for 𝜓 ∈ Ψ2[Ω, 𝑞] asa given in Definition (4) with 𝑛 = 2. 

Therefore, by using (9) and Lemma (1), we have  

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

≺ 𝑞(𝑧)                                                                  (46) . 

This completes the proof of Theorem (6). 

If Ω ≠ ℂ is  simply-connected domain, then Ω = ℎ(𝑈) for some conformal mapping ℎ(𝑧)𝑜𝑓 𝑈 onto 

Ω .In this case , the class ℵ𝑙,1[h(U), 𝑞]  is written as ℵ𝑙,2[h, 𝑞]  . An immediate consequence of 

Theorem (6) is now stated below without proof. 

Theorem (7): Let 𝜙 ∈  ℵ𝑙,2[h, 𝑞] . If the function 𝑓 ∈ T   and  𝑞 ∈ ℚ1 satisfy the following 

conditions (37) and 

𝜙(
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

 ,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+4𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

; 𝑧 ) ≺ ℎ(𝑧),                                (47) 

then 

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

≺ 𝑞(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

3. Result Related to the Third-Order Superordination 

In this section, we investigate and prove several theorems involving the third-order differential 

superordination for the operator defined in (6). For the purpose, we consider the following class of 

admissible functions. 

Definition (11): let Ω be a set in ℂ and 𝑞 ∈ ℚ1 ∩ 𝔉1. The class  ℵ𝑙,2[Ω, 𝑞] of admissible functions 

consists of those functions ψ: ℂ4 × 𝑈 → ℂ, which satisfy the following admissibility conditions: 

ϕ(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿: 𝑧) ∉ Ω, 

whenever 

𝛼 = 𝑞(𝜉), 𝛽 =
𝜉𝑞′(𝜉) + 𝑚𝜆𝑞(𝜉)

𝑚(𝜆 + 𝑝)
,    
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ℜ(
𝛾(𝜆 + 𝑝)2 − 𝜆2𝛼

𝛽(𝜆 + 𝑝) − 𝜆𝛼
− 2𝜆) ≦

1

𝑚
ℜ(
𝜉𝑞′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
+ 1) 

and 

ℛ(
𝛿(𝜆 + 𝑃)3 − 𝛾(𝜆 + 𝑝)2(3𝜆 + 3) + 𝜆2𝛼(3 + 2𝜆)

𝜆(𝛽 − 𝛼) + 𝛽𝑝
+ 3𝜆2 + 6𝜆 + 2) ≦

1

𝑚2
ℛ (
𝑧2𝑞′′′(𝑧)

𝑞′(𝑧)
),  

where 𝑧 ∈ 𝑈  , 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝑎𝑛𝑑  𝑚 ≧ 2. 

Theorem (8): Let  𝜙 ∈  ℵ𝐿
′ [Ω, 𝑞]  .If the function 𝑓 ∈ T, with 𝐿𝜆

𝑚𝑓(𝑧) ∈ 𝑄0, and if 𝑞 ∈ 𝑔0 with 

𝑞′(𝑧) = 0, satisfying the following conditions: 

ℛ (
𝑧𝑞′′(z)

𝑞′(𝑧)
) ≧ 0                     |

𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)

𝑞′(𝑧)
| ≦ 𝑚,                                           (48) 

and the function 

𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧) , 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 )                        

Is univalent in 𝑈, then  

Ω ⊂ {𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧) , 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ): 𝑧 ∈ 𝑈}                            (49) 

Implies that 

q(z) ≺ 𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

Proof: Let the function 𝑝(𝑧) be defined by (11) and 𝜓 by (17). Since 𝜙 ∈  N𝐿
′[Ω, 𝑞]  , from (18) 

and (49), we have  

Ω ⊂ {𝜓(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧); 𝑧): 𝑧 ∈ 𝑈}. 

From (15)  and (16), we see that the admissibility condition for 𝜙 ∈  ℵ𝑙
′[Ω, 𝑞]  in Definition (1) is 

equivalent to the admissibility for 𝜓 ∈ Ψ2[Ω, 𝑞] as given in Definition (5) with 𝑛 = 2. Hence 𝜓 ∈
Ψ2

′[Ω, 𝑞] and , by using (49) and Lemma (2) , we find that  

q(z) ≺ 𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).  

This completes the proof of Theorem (8). 

If Ω ≠ ℂ is simply-connected domain, then Ω = ℎ(𝑈) for some conformal mapping ℎ(𝑧)𝑜𝑓 𝑈 onto 

Ω .In this case, the classℵ𝑙
′[h(U), 𝑞]  is written as ℵ𝑙

′[Ω, 𝑞]. This leads to the following immediate 

consequence of Theorem (8). 

Theorem (9):  Let 𝜙 ∈ 𝑁𝐿
′[Ω, 𝑞] and let ℎ be analytic in 𝑈. If the function 𝑓 ∈ 𝑇 and 𝐿𝜆

𝑚 𝑓(𝑧) ∈ 𝑄0, 
and if 𝑞 ∈ ℋ0 with 𝑞′(𝑧) ≠ 0, satisfying the conditions (48) and the function  

𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ),       

is univalent in 𝑈, then 

ℎ(𝑧) ≺ 𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ),                           (50) 

implies that  

𝑞(𝑧) ≺  𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)      (𝑧 ∈ 𝑈). 

Theorem (8) and (9) can only be used to obtain subordination for the third-order differential 

superordination of the form (49) or (50). The following theorem gives the existence of the best 

subordination of (50) for suitable ∅.  

Theorem (10): Let the function ℎ be univalent in 𝑈.  Also let  𝜙: ℂ4 × �̅� → ℂ  and 𝜓 be given by 

(17). Suppose that following differential equation: 
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Ψ(𝑞(𝑧), 𝑧𝑞′(𝑧), 𝑧2𝑞′′(𝑧), 𝑧3𝑞′′′(𝑧); 𝑧) = ℎ(𝑧),                                                     (51) 

has a solution 𝑞(𝑧) ∈ 𝑄0. If the function 𝑓 ∈ ℵ, with 𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) ∈ 𝑄0 and if   𝑞 ∈ g0 with 𝑞′(𝑧) ≠ 0, 

satisfying the condition (48) and 

𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ), 

is analytic in 𝑈, then 

ℎ(𝑧) ≺ 𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ) 

𝑞(𝑧) ≺ 𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈) 

and 𝑞(𝑧) is the best dominant. 

Proof: By applying Theorem (8) and Theorem (9), we deduce that 𝑞 is a subordination of (50). 

Since 𝑞 satisfies (51), it is also a solution of (50) and therefore, 𝑞 will be subordinated by all 

subordinates. Hence 𝑞 is the best subordinate. This completes the proof of Theorem (10).    

Definition (12): : Let Ω be a set in ℂ and 𝑞 ∈ 𝑔1 with 𝑞′(𝑧) ≠ 0. The class ℵ′𝑙,1[Ω, 𝑞] of admissible 

functions consists of those function 𝜙: ℂ4 × �̅� ⟶ ℂ that satisfy the following admissibility 

condition: 

ϕ(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿: 𝜉) ∈ Ω, 

whenever 

𝛼 = 𝑞(𝜉), 𝛽 =
𝜉𝑞′(𝜉) + (𝜆 + 𝑝)𝑚𝜆𝑞(𝜉)

𝑚(𝜆 + 𝑝)
,    

ℜ(
(𝜆 + 𝑝)(𝛾 − 𝛼)

𝛽 − 𝛼
− 2(𝜆 + 𝑝)) ≦

1

𝑚
ℜ(
𝜉𝑞′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
+ 1) 

and 

ℛ(
𝛿(𝜆 + 𝑃)2 − 3𝛾(𝜆 + 2)(𝜆 + 𝑝) + 3𝛼(𝜆 + 2)(𝜆 + 𝑝) − 𝛼(𝜆 + 𝑝)2

𝛽 − 𝛼
+ 3𝜆2 + 12𝜆 + 11)

≦
1

𝑚2
ℛ (
𝑧2𝑞′′′(𝑧)

𝑞′(𝑧)
),  

where 𝑧 ∈ 𝑈  , 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝑎𝑛𝑑  𝑚 ≧ 2. 

Theorem (11): Let 𝜙 ∈ ℵ′𝑙,2[Ω, 𝑞]. If the function 𝑓 ∈ ℵ and  
𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)

𝑧
∈ ℚ1, and if 𝑞 ∈ ℋ1with 

𝑞′(𝑧) ≠ 0, satisfying the following conditions: 

ℛ (
𝜉𝑞′′(𝜉)

𝑞′(𝜉)
) ≧ 0                     |

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝜉)

z𝑞′(𝜉)
| ≦ 𝑘,                                          (52) 

and the function 

𝜙(
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
 ,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 ) ≺ ℎ(𝑧),   

is univalent in 𝑈, then  

Ω ⊂ {𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
 ,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 ) ; 𝑧 ∈ 𝑈}                           (53) 

then 
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𝑞(𝑧) ≺
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
       (𝑧 ∈ 𝑈).  

Proof: Let the function 𝑝(𝑧) be defined by (25) and 𝜓 by (31). Since 𝜙 ∈ ℵ′𝐽,2[Ω, 𝑞], we fined from 

(32) and (53) that  

Ω ⊂ {𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
 ,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 ) ; 𝑧 ∈ 𝑈} .  

Form the equations (29) and (30), we see that the admissible condition for 𝜙 ∈ ℵ𝑗,2[Ω, 𝑞] in 

Definition (12) is equivalent to the admissible condition for ψ ∈ Ψ2
′[Ω, 𝑞] and, by using (52) and 

Lemma (2), we have  

𝑞(𝑧) ≺
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
       (𝑧 ∈ 𝑈). 

If Ω ≠ ℂ is simply-connected domain, then Ω = ℎ(𝑈) for some conformal mapping ℎ(𝑧)𝑜𝑓 𝑈 onto 

Ω .In this case, the classℵ𝑙,1
′[h(U), 𝑞]  is written as ℵ𝑙,1

′[Ω, 𝑞]. This leads to the following 

immediate consequence of Theorem (11). 

Theorem (12): Let 𝜙 ∈ ℵ′𝑙,1[Ω, 𝑞] and let ℎ  be analytic in 𝑈 .If the function 𝑓 ∈ T,  𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑞 ∈ 𝑔1 

and 𝑞′(𝑧) ≠ 0, satisfying the conditions (53) and the function 

𝜙(
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
 ,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 )   

is univalent in 𝑈, then  

h(z) ≺ 𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝑧
 ,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 ),                            

implies that 

𝑞(𝑧) ≺
𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

𝑧
       (𝑧 ∈ 𝑈).  

Definition (13): let Ω be a set in ℂ and  𝑞 ∈ ℋ1 with 𝑞′(𝑧) ≠ 0.The class   ℵ′𝑙,2[Ω, 𝑞] of admissible 

functions consists of those functions ϕ: ℂ4 × �̅� → ℂ, which satisfy the following admissibility 

conditions: 

ϕ(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿: 𝜉) ∈ Ω, 

whenever 

𝛼 = 𝑞(𝜉), 𝛽 =
1

𝜆 + 𝑝
(
𝑧𝑞′(𝑧)

𝑚𝑞(𝑧)
+ (𝜆 + 𝑝)𝑞(𝑧)),    

ℜ(
(λ + 𝑝)(𝛽𝛾 + 2𝛼2 − 3𝛼𝛽)

(𝛽 − 𝛼)
) ≧ 𝑘ℜ(

𝜉𝑞′′(𝑧)

𝑞′(𝑧)
+ 1) 

and 

ℛ((δ − γ)(𝜆 + 𝑝)2𝛽𝛾 − (𝜆 + 𝑝)2(𝛾 − 𝛽)𝛽(1 − 𝛽 − 𝛾 + 3𝛼) − 3(𝜆 + 𝑝)(𝛾 − 𝛽)𝛽 + 2(𝛽 − 𝛼)

+ 3(𝜆 + 𝑝)𝛼(𝛽 − 𝛼) + (𝛽 − 𝛼)2(𝜆 + 𝑝)((𝛽 − 𝛼)(𝜆 + 𝑝) − 3 − 4(𝜆 + 𝑝)𝛼 + 𝛼2

+ (𝜆 + 𝑝)2(𝛽 − 𝛼))(𝛽 − 𝛼)−1 ≧
1

𝑚2
ℛ(
𝑧2𝑞′′′(𝑧)

𝑞′(𝑧)
),  

Where 𝑧 ∈ 𝑈  , 𝜉 ∈ 𝜕𝑈 𝑎𝑛𝑑  𝑚 ≧ 2. 
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Theorem (13): let 𝜙 ∈  ℵ′𝑙,2[Ω, 𝑞] . If the function 𝑓 ∈ T, with 
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

   ∈ ℚ1  and if 𝑞 ∈ 𝑔1 with 

𝑞′(𝑧) ≠ 0 satisfy the following conditions: 

ℛ(
𝑧𝑞′′(𝑧)

𝑞′(𝑧)
) ≧ 0                     |

𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)𝑞′(𝑧)

| ≦ 𝑚,                               (54) 

and the function 

𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

 ,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+4𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

; 𝑧 ), 

is univalent in 𝑈, then 

Ω ⊂ {𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

 ,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+4𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

; 𝑧 ) ; 𝑧 ∈ 𝑈}                         (55) 

implies that 

𝑞(𝑧) ≺
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

       (𝑧 ∈ 𝑈) 

Proof: Let the function 𝑝(𝑧) be defined by (38)and 𝜓 by (44). Since 𝜙 ∈ ℵ′𝑙,2[Ω, 𝑞], we find from 

(45) and (55) that  

Ω ⊂ {ψ(𝑝(𝑧), 𝑧𝑝′(𝑧), 𝑧2𝑝′′(𝑧), 𝑧3𝑝′′′(𝑧); 𝑧): 𝑧 ∈ 𝑈}. 

From the equations (42) and (43), we see that the admissible condition for 𝜙 ∈ ℵ′𝑙,2[Ω, 𝑞] in 

Definition 13 is equivalent to the admissible condition ror 𝜓 as given in Defintion (5) with 𝑛 = 2 

Hence ψ ∈ Ψ′
2
[Ω, 𝑞] and, by using (54) and Lemma (2), we have  

𝑞(𝑧) ≺
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

      (𝑧 ∈ 𝑈). 

This completes the proof of Theorem (13). 

Theorem (14): Let 𝜙 ∈ ℵ′𝑙,2[Ω, 𝑞] . If the function 𝑓 ∈ T, with 
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

   ∈ ℚ1, with 𝑞 ∈ 𝑔1 and 

𝑞′(𝑧) ≠ 0 satisfy the conditions (54) and the function 

𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

 ,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+4𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

; 𝑧 ), 

is univalent in 𝑈, then  

h(z) ≺ 𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

 ,
𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+2𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+4𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+3𝑓(𝑧)

; 𝑧 ) 

implies that 

𝑞(𝑧) ≺
𝐿𝜆
𝑚+1𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚𝑓(𝑧)

       (𝑧 ∈ 𝑈) 

4. A Set of Sandwich-Type Results 

By combining Theorem (2) and (9), we obtain the following sandwich -type theorem. 

Theorem (15): Let ℎ1 and 𝑞1 be analytic function in 𝑈  Also let ℎ2 be univalent function in 𝑈 and 

𝑞2 ∈ ℚ0  with 𝑞1(0) = 𝑞2(0) = 0 and  𝜙 ∈ ℵ𝑙[ℎ2, 𝑞2] ∩ ℵ
′
𝑙[ℎ1, 𝑞1]. If the function 𝑓 ∈ T   with  

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) ∈ ℚ0 ∩ 𝐻0  and the function  
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𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ), 

is univalent in 𝑈, and if the condition (9) and (48) are satisfied, then  

ℎ1(𝑧) ≺ 𝜙(𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+1 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧), 𝐿𝜆

𝑚+3 𝑓(𝑧); 𝑧 ) ≺ ℎ2(𝑧) 

Implies that  

𝑞1(𝑧) ≺ 𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧) ≺ 𝑞2(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).                                       (57) 

If, on the order hand, we combine Theorem (5) and (12), we obtain the following sandwich-type 

theorem. 

Theorem (16): let ℎ1 and 𝑞1 be analytic function in 𝑈  Also let ℎ2 be univalent function in 𝑈 and 

𝑞2 ∈ ℚ1  with 𝑞1(0) = 𝑞2(0) = 1 and  𝜙 ∈ ℵ𝑙,1[ℎ2, 𝑞2] ∩ ℵ
′
𝑙,1[ℎ1, 𝑞1]. If the function 𝑓 ∈ T   with 

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

𝑧
∈ ℚ1 ∩ 𝐻1  and the function  

𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3 𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 ), 

is univalent in 𝑈, and if the condition (23) and (52) are satisfied, then  

ℎ1(𝑧) ≺ 𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧)

𝑧
,
𝐿𝜆
𝑚+3 𝑓(𝑧)

𝑧
; 𝑧 ) ≺ ℎ2(𝑧) 

implies that  

                                          𝑞1(𝑧) ≺
𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

𝑧
≺ 𝑞2(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).                                                   (58) 

Finally, by combining Theorem (7) and (14), we obtain the following sandwich-type theorem.  

Theorem (17): let ℎ1 and 𝑞1 be analytic function in 𝑈  Also let ℎ2 be univalent function in 𝑈 and 

𝑞2 ∈ ℚ1  with 𝑞1(0) = 𝑞2(0) = 1 and  𝜙 ∈ ℵ𝑙,2[ℎ2, 𝑞2] ∩ ℵ
′
𝑙,2[ℎ1, 𝑞1]. If the function 𝑓 ∈ T   with 

𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

∈ ℚ1 ∩ℋ1  and the function  

𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+3 𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+4 𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+3 𝑓(𝑧)

; 𝑧 ), 

Is univalent in 𝑈, and if the condition (23) and (52) are satisfied, then  

ℎ1(𝑧) ≺ 𝜙 (
𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+3 𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+2 𝑓(𝑧)

,
𝐿𝜆
𝑚+4 𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚+3 𝑓(𝑧)

; 𝑧 ) ≺ ℎ2(𝑧) 

implies that  

                                          𝑞1(𝑧) ≺
𝐿𝜆
𝑚+1 𝑓(𝑧)

𝐿𝜆
𝑚 𝑓(𝑧)

≺ 𝑞2(𝑧)       (𝑧 ∈ 𝑈).                                                   (59) 
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Abstract  

The soil content distribution of the heavy metals concentration caused by industrial solid wastes 

deposited particularly in Güzelyurt open dumping site, approximately large amount of solid wastes 

from industrial and municipal processes of discharge. The soil samples collected and analyzed at 

the laboratory from forty five (45) different points/locations, heavy metals detected and presented 

by mass concentration in mg/kg, the results indicate  the selected heavy metals content in soil 

samples such as Zn, Cu, Pb, and Cd were also detected by using the X-ray fluorescence (XRF) 

spectrometer machine, the ratio of metals accumulation in the soil shows that Zn ranges 

33.7mg/kg–1397.96mg/kg, Cu ranges 11.18mg/kg–472.9mg/kg, Pb ranges 4.6mg/kg–375mg/kg and 

Cd ranges 0–162.8mg/kg in only one soil sample, the ratio shows that Zn>Cu>Pb>Cd in the soils. 

Other soils sample parameters also determined such as soil specific gravity, soil porosity and soil 

pH, the gravity range between 1.5–2.83 grams (g) as maximum, the porosity range between 5.00–

12.56 time (t) and pH is range around 8.01–9.31 as maximum values. Contamination of solid 

wastes disposal pollute soil, plant and micro/macro organisms feed or grazed, also pollutes 

immediate environment, human health and living organisms is at risks if the action is not taken to 

rectified/remediates the system of wastes disposal at an open dumping sites. 

Keywords: Open dumpsite, Solid waste (SW), Soil, Contaminated soil, Heavy metals. 

1. Introduction 

Solid waste can be defined and explain as all the waste arising from human activities that are 

normally solid and are discarded as useless or unwanted materials (Kapoor, 2001). Solid Waste 

(SW) is generated from residential, commercial, industrial, institutional, construction and 

demolition process and Municipal services (Rechel et al, 2009). A mixture of these constituents or 

types of solid waste are fine dust, metals, glasses, papers, cardboard, textiles, putrescible vegetable 

materials, plastics, rice husk, tyres, cans, etc. (Abd’razack et al., 2013). Wastes can be further 

classified into biodegradable and non-biodegradable waste or grouped into organic and inorganic 

waste. Organic waste is referred to waste that are combustible, it contain matters such as animal and 

vegetative matter, refuse, animal excreta, tree leaves, sticks, rags etc. The implication is that, this 

class of waste can decay with time and is highly detrimental to human health and the environment. 

When the waste comes into contact with stagnant water it produces an irritating odour, surface and 

ground water which are contaminated, soil contamination and air pollution. It serves as a breeding 

ground for insect such as mosquitoes and other dangerous insect that transmit deadly diseases. 

Inorganic waste referred to waste that are non-combustible, it contain matters and element such as 

plastics, broken glasses, tiles, metals, grit etc. These matters cannot decay and therefore stay as long 

as they remained solid (Wright, 2004, Abd’razack at al., 2013). Waste generation occurs in virtually 

all human activities, such as; agriculture, industries, domestic affairs. Managing waste in society 
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has not been a challenged for as long as people have gathered together in sufficient numbers. Waste 

has imposed a stress on local resources (Strange, 2002). The management of waste in developed 

countries is operated at high level standards, whereas, in developing countries, solid waste has 

become a menace because of poor method control. In Accra Ghana, the existing public facilities 

(sanitary facilities) are inadequate to serve the user population, and the sheer volume of solid waste 

generated on the country’s urban centers is overwhelming (Sam, 2009). In developing countries, 

problems are encountered at all levels of management, namely; collection, transportation and 

disposal of waste. In several cases, waste collection vehicles, compactors and other heavy 

equipment required for effective waste evacuation are very few. There is no waste separation at the 

sources of generation, hazardous and clinical wastes are often handled together with municipal solid 

waste (Kumar, 2004). 

Disposal of waste activities can cause a variety of soil contamination problems including the 

deposition of unwanted materials having high concentrations of heavy metals on alluvial soils 

(Pierzynsky & Schwab, 1993). The pollution of soil environment with toxic materials from mining 

has increased dramatically since the onset of the industrial revolution (Khan, 2004). Due to 

increasing numbers of industrial activities worldwide, heavy metal pollution of land and water is 

becoming a globally important environmental health, economic and planning problem. The increase 

in world population and unpleasant disposal of industrial and mineral processing effluents 

especially in the third world countries can generally result in extensive air, soil and water pollution. 

Utilization of the contaminated lands and water sources requires a safe and efficient 

decontamination process (Channey & Oliver, 1998). Various strategies including bioremediation 

and phytoremediation are normally employed to remove the heavy metals from such soils sources 

hence making them suitable for agricultural and domestic purposes as well as urban development 

(Khan, 2004). 

2. Study Area and Methodology 

Güzelyurt dumping site/yard is among three biggest dump sites after Dikmen and Mağusa in North 

Cyprus and presents a typical example of the solid waste disposal activities practiced in other dump 

sites of the Inland. The study was carried out in Güzelyurt dumping site. Part of northern cyprus, 

over a period of five (5) months, from January to May 2014. Güzelyurt has the geographical 

coordinates of (Latitude 35° 11′ 53″ N, 32° 59′ 38″ E) represent the northern limits of the most 

active part of Mediterranean Sea, Güzelyurt dumping yard is located in approximately 45 

kilometers (28mi) North of Nicosia city, the capital city of Turkish Republic of Northern Cyprus 

(Önet, et al., 2009). 

 

 Güzelyurt Dumping Site, North Cyprus (2014) 

The study involved the collection of soil samples from the different points/locations at the 

Güzelyurt dumping site/area as a study area in north cyprus. Data was collected both in the field and 

from laboratory analysis. Random sampling was applied at the sites for collection of soil samples. 
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Soil samples were collected from forty five (45) locations/points randomly in the site at a range of 

different points such as from 0-20cm depth, with the aim of making the contaminations overview of 

the entire surface of the study area.            

The Güzelyurt dumping site/area among the biggest dumping site in northern cyprus with about 

twenty eight (28) hectare in size, and receives the huge amount of solid wastes and some sludge 

waste from domestic and industrial solid waste. While color of soil at Güzelyurt  dumping site are 

of different types some portion is reddish, blackish, while other portion is ashes as a result of wastes 

burning activities at dumping site/area. 

The effects of waste disposal at dumping site soils were studied in soil samples collected at 

randomly selected sampling points in Güzelyurt dumping site (GDS). Contaminated and 

uncontaminated (control) zones were sampled with an average distance of about ten to fifteen meter 

(10m– 15m) from each other point. 

Table1:Sample collection procedures, location and number 

Sample No.                      Sample                      ID Location               Depth                              Bag 

1                                       G1                             Point 1                       20cm                                A1 

2                                       G2                             Point 2                       20cm                                B1 

3                                       G3                             Point 3                       20cm                                C1 

4                                       G4                             Point 4                       20cm                                A2 

5                                       G5                             Point 5                       20cm                                B2 

6                                       G6                             Point 6                       20cm                                C2 

     Source: lab. Work, (2014) 

The soil samples were collected from study area by the used of the following field equipments such 

as hand auger (hand held posthole auger) devices for collecting soil sampling, hammer, polythene 

bag containers, pen, paper and permanent maker for labeling of soil samples and take them to the 

laboratory for further soil machine analysis. 

At each sampling point, soil sample were collected with an auger at depth of (0-20cm) and also 

placed in polyethylene bags prior to transfer at 700c oven in the laboratory, where they were stored 

under identical condition until use. Once in the laboratory, soil sample passed through sieve pooled 

and homogenized in a vibratory homogenizer for soil solid samples, from each composite sample 

being selected for analysis. 

Solid soil samples, when collected are mixed well and dried in the oven at a temperature of 700c for 

24hrs. It is then sieved with a 600 mesh to remove rocks, plants and other unwanted materials that 

were collected along with the soil sample. The sample is further sieved with 150 micron mesh to 

obtain powder for sample preparation. The powder is pressed under very high pressures (25mpa) 

into a tablet. When pretreatment was done XRF analysis were carried out to find the results of a 

particular soil sample. 

2.1. Specific Gravity Test 

Is the ratio of unit mass of soil at room temperature to the mass volume of distilled water at room 

temperature. Is used by phase relationship of air, water, and solids in a given volume of the soil. 

Equipments used: Pycnometer, Balance, Vacuum pump, Funnel, Spoon and dish.  

2.2. Soil Porosity Test 

Porosity or void fraction is a measure of the empty spaces in a material, and is a fraction of the 

voids over the total volume, between 0 – 1, and a percentage between 0–100percent. Typically 

decreases as particle size increases. Equipments used: Balance, beakers, funnel, filter paper, stop 

watch (chronograph meter). 
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2.3. Soil Ph Test 

Is a process of measure the acidity and alkalinity in soil. pH is defined as a negative logarithm of 

the activity of hydronium ion in a solution. 

Most of nutrients which plant need can dissolve easily when pH of the soil solution ranges from 6.0 

to 7.5, the pH scale goes from 0 –14 with pH 7 as the neutral point. Equipments used: pH meter, 

beakers, balance. 

3. Results and Analysis 

The following results gives detail of the elemental composition of various soil samples collected 

from the Güzelyurt dumping site as a study area. This method allows the mineralogy of a material 

to be determined by measuring the characteristics fluorescent rays of each crystalline structural 

feature. 

The elemental composition results of X – ray fluorescence machine of each particular selected 

heavy metal in the research work as follows Zinc, Copper, Lead, and Cadmium detected from the 

soil sample of Güzelyurt dumping site/area. 

Table 2: Soil Samples Elemental Composition (XRF Test %) 

Sample No. Zn Cu Pb Cd 

1 0.0060 0.0031 n.d n.d 

2 0.0073 0.0062 - - 

3 0.1240 0.0175 0.0056 - 

4 0.0042 0.0016 - - 

5 0.0055 0.0051 - - 

6 0.0062 0.0042 - - 

Source: lab. Work result, (2014) 

X (ppm) =
Atomic Weight X XRF Values (%) X 10,000

Molecular Weight of Oxide Compound
 

3.1. Specific Gravity 

Specific Gravity is to calculate the specific gravity of the soil solid materials used as a sample  

𝐺3 =
𝑀2 −𝑀1

(𝑀4 −𝑀1) − (𝑀3 −𝑀2)
 

 

Source: lab. Work analysis, (2014) 
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3.2. Soil Porosity 

The porosity of the soil sample is the total time/period taken by the distilled water to sink through 

the soil and record the time by using stop watch meter and express as: Time = t. 

 

Source: lab work analysis, (2014) 

3.3. Soil pH 

Soil pH is the process of measuring the acidity and alkalinity in soil substances that is the activity of 

hydrogen ion in a solution, within the range of 0 – 14 and 7 is a neutral. 

Source: lab work analysis, (2014) 

4. Analysis 

X-ray fluorescent (XRF) analysis of soil samples of the Güzelyurt Solid waste dumping site (table 

2) presents or shows the levels of selected heavy metals concentrations. The heavy metals selected 

are Zinc, Copper, Lead and Cadmium. They were detected in a hypothesized concentration and 

almost in all samples, except Cadmium. The Cadmium is detected in only one soil sample which 

G16-A6 and the results of XRF values are expressed as a mass concentration i.e. mg/kg which is 

equivalent to ppm-values. 
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Table 3: Maximum permissible limits of selected heavy metals by USEPA 

Metals Soil samples *USEPA 

Zinc (Zn) 1397.96 200 

Copper (Cu) 472.9 52 

Lead (Pb) 375.0 20.11 

Cadmium (Cd) 162.8 1-3 

          Source: USEPA, (2014) 

5. Conclusion 

Even at relatively low level air, water and soil pollution can easily interfere with the wildlife 

population and natural vegetation cover, changed in atmosphere and contaminate the water, and 

also caused contamination in our homes and indicating hazard to the grazing animals in Güzelyurt 

area, results point out the needs to monitor heavy metals content in meat and vegetables obtained 

from area and marketed for human/animal consumption. We may conclude that large amounts of 

Copper (Cu), Zinc (Zn), Lead (Pb), and Cadmium (Cd) were found in Güzelyurt dumping site. The 

industries play a very vital role in the whole economy of both local and urban area as well as that of 

the entire country, it would be very important if the following proposed actions are taken to protect 

the life’s and properties of people depend on the natural environmental resources such as crops 

around the Güzelyurt area and using the resources for their livelihood.  
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Abstract 

Nowadays, the importance of pure breeding of honeybees is known well. In many parts of the world, 

local breeds, which have remained in the natural selection process for years, have largely adapted 

to environmental conditions. Uncontrolled mating caused by the prevalence of migratory 

beekeeping, there may be significant breed degradation. In our country, widespread but 

uncontrolled migratory beekeeping activities and lack of breeding queen bees are the important 

obstacles to quality bee breeding. Any study has not been found in which both morphometric and 

spermatological parameters of Kırıkkale region were evaluated together. In our master's thesis 

work carried out by us within Kırıkkale University, samples of bees belonging to different 

beekeeping farms were examined spermatological and morphometric, and as a result of the study, it 

was found that the honey bee breeds differed remarkably in this region. The presented study 

constitutes the part of the thesis study related to spermatological parameters. In this study, 50 

drones from three different colonies in 15 different beekeeping farms in Kırıkkale region were 

selected and delivered to the laboratory under suitable conditions. For spermatological analysis, a 

total of 20 µl of semen was collected with the help of an instrumental insemination tool and then 

analyzed in terms of motility, plasma membrane integrity (viability), mitochondrial membrane 

potential (MMP) and concentration of spermatozoa. Spermatological parameter differences 

between the beekeeping farms were determined by analysis of variance (One Way ANOVA). 

Minimum-maximum and average figures of spermatological parameters of all colonies by 

descriptive analysis. The level of relationship between spermatological parameters were 

determined using two-way correlation analysis method. In samples taken from all beekeeping 

farms, 85.55 ± 0.80% motility, 82.60 ± 0.90% viability, 78.91 ± 1.00% MMP, and 5.90 ± 0.20 X 

109/ ml concentration of spermatozoa were found. The difference between the beekeeping farms 

motility and viability was found statistically significantly (p ≤ 0. 05), but there was no difference 

MMP and the spermatozoa concentration (p > 0. 05). In addition, as expected, a positive 

correlation was found between motility and viability (r = + 0. 35). Our findings of the 

spermatological parameters were similar according to the results of the findings in other studies 

performed in healthy colonies. As a result, it is understood that genetic interference at different 

levels does not cause any change in terms of spermatological parameters any infertility for drones. 

Keywords: Beekeeping, Drone, Honey bee, Kırıkkale, Semen 

1. Giriş  

Türkiye arı yetiştiriciliğine uygunluk bakımından dünyada önde gelen ülkelerden olup iklim şartları 

ve flora açısından önemli derecede bir kaynağa sahiptir. Örnek olarak Kaz dağlarında 79’u endemik 

800 nektarlı ve polenli bitki  varlığı, Ordu bölgesinde ise 233 nektarlı ve polenli bitki varlığı bu 

durumun en iyi örneklerindendir (Polat ve Selvi, 2011, Deveci ve ark., 2012). Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye bal üretimi 109333 ton olarak bu alanda önde gelen ülkeler 
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arasındadır. Özellikle Akdeniz bölgesinde elde edilen çam (salgı) balının çok büyük bir kısmı ihraç 

edilmektedir. Ülkemiz, 8128360 adet kovan varlığı ile de dünyada arıcılık alanında önemli bir yere 

sahiptir (TÜİK, 2019). Buna rağmen koloni başına yıllık bal verimi dünyada ortalama 20 kg 

olmasına rağmen ülkemizde 13.4 kg ortalama ile bu ortalamanın altındadır (Köseoğlu ve ark., 

2017). Bu duruma etki eden önemli sebepler arasında ıslah çalışmalarının yetersizliği ve göçer 

arıcılığın yaygın oluşu sayılabilir (Çevrimli ve Sakarya, 2018). Örneğin koloni başına bal verimi 

yüksek ve arıcılıkta ileri olan ülkelere baktığımızda ıslah çalışmalarının ve damızlık ana arı 

üretiminin ön planda olduğu görülmektedir (Lodesani ve Costa, 2003). Özellikle göçer arıcılığın 

yaygın olması bölgedeki arı ırklarının korunmasını güçleştirmekte ve ırk bozulmalarına sebep 

olmaktadır. İşletmelerde melezlenme oranını düşürmede damızlık ana arı kullanımı önemli bir 

çözüm olarak görülebilir. Ülkemizde ana arı üretimi yapan işletme sayısı 146 iken, yalnızca altı adet 

damızlık ana arı üreten işletme mevcuttur (Tarım ve Orman Bakanlığı-HAYGEM, 2020). Bu 

problemin bir neticesi olarak morfometrik ve genetik araştırmalar ülkemizde arı popülasyonunda 

büyük bir genetik varyasyon olduğu dolayısıyla melezlenmenin yüksek düzeyde ve kontrolsüz 

gerçekleştiğini göstermektedir (Kandemir ve ark., 2000, Kandemir ve ark., 2006, Köseoğlu ve ark., 

2017). Bal arılarında ırk farklılıklarının ana arının üreme parametrelerine etkisi üzerine yapılan bir 

araştırmada farklı genotipe sahip arı kolonilerine ait ana arıların üreme parametreleri arasında fark 

olduğu bildirilmiştir (Güler ve Alpay, 2005). Başka bir çalışmada ise düşük dozda sperm ile 

tohumlanan ana arıların spermatekasındaki sperm yoğunluğu az olmakla beraber benzeri şekilde 

ana arının yaşı ilerledikçe spermatekadaki spermatozoa sayısında da düşme söz konusu olmaktadır 

(Baer ve ark., 2016). Farklı düzeylerde melezlemeye uğramış ırklara sahip kolonilerin erkek 

arılarında bu durumun spermatolojik parametreler üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı 

bilinmemektedir. Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde yürüttüğümüz tez çalışmasında Kırıkkale 

yöresine ait arıcılık işletmelerinin spermatolojik ve morfometrik parametreleri karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. Yapılan morfometrik analizler,  arıcılık işletmelerine ait kolonilerde büyük oranda 

kontrolsüz çiftleşmelere bağlı genetik farklılıkların ortaya çıktığını göstermiştir. Sunulan bildiri bu 

çalışmanın spermatolojik parametreler ile ilgili kısmını oluşturmaktadır. Çalışmada Kırıkkale 

yöresinde farklı arıcılık işletmelerinden alınan erkek numuneler in vitro koşullarda spermatolojik 

parametreler açısından incelenmiş ve erkek arıların spermatolojik parametrelerindeki olası 

değişimler belirlenmeye çalışılmıştır. 

2. Materyal ve Metod 

2.1. Erkek Arı Örneklerinin Toplanması 

İç Anadolu bölgesinde erişkin erkek arı yoğunluğunun fazla olduğu dönem olmasından dolayı 

örnekler Temmuz ayı ortasında toplanmıştır. Örnek toplama öğleden sonra havanın serin olduğu 

erkek arı uçma saatlerinde yapılmıştır. Erkek arılar genellikle öğleden sonra çiftleşme uçuşuna 

çıkmaktadır ve dışkılama kovan dışında yapıldığından çiftleşme uçuşundan dönen arılardan sperm 

alınması esnasında bağırsakların boş olması sebebiyle işlemde kolaylık sağlamaktadır. Toraks 

bölgesindeki tüyleri az ve abdomenleri kısa, küçük yapılı olanların erişkin olma ihtimali yüksek 

olmasından dolayı örneklerin toplanmasında bu hususlara dikkat edilmiştir. Dolayısıyla erkek 

arıların seçimi bahsedilen morfolojik görünüm özellikleri göz önüne alınarak ve her kovandan 50 

numune olacak şekilde rastgele toplanmıştır. Erkek arı örnekleri 14 cm küt uçlu dişsiz penset 

yardımıyla toplanmış ve basit yabani arı tuzağı kullanılarak, en uygun sıcaklıkta (33-38 ºC) ve en 

fazla 2 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmıştır (Cobey ve ark., 2013; Gençer, 2018).  

2.2. Arılardan Sperma Toplanması  

Sperm alınmasında suni tohumlama cihazı ile birlikte stereo mikroskop (Euromex Nexius Zoom / 

Hollanda) kullanılmıştır. Sperm toplama işleminde, Geçer’in (2018) önermiş olduğu şekilde 

içerisine %0.25 oranında Penisilin-Streptomisin (Sigma-Aldrich, P- 4333) katılmıştır. Sperma 

sulandırıcısı olarak TCM-199 (Thermo Fisher, 11150059) solüsyonu kullanılmıştır (Almeida ve 

Soares, 2002). Erkek arıların toraks ve abdomenine el ile yapılan baskı ile önce eversiyon ve 

ardından ejakülasyon gerçekleştirilmiştir. Erişkin her bir erkek arı numunesinden ortalama 1 µl 
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sperma numunesi alınmış toplam olarak 20 µl sperma cam kanül içerisine toplanmıştır (Cobey ve 

ark., 2013). 

2.3. Motilite Tayini 

Bu amaçla ısıtma tablalı faz-kontrast mikroskop (Leica DM1000) kullanılmıştır. Motilite tayini 

amacıyla, elde edilen spermadan 5 µl alınarak lam-lamel arasında 40 X büyütmeli objektif altında 

incelenerek (%) oran olarak saptanmıştır. Spermatozoa hareket kabiliyeti Kaftanoğlu ve Peng’ in 

(1984) aşağıda gösterilen değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak ve subjektif olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

% 0: Hiç hareket yok  

% 0-20: Yalnız girdap hareketi mevcut 

% 20-40: Girdap hareketi ve ileri yönlü sperm hareketi düşük  

% 40-60: Spermada girdap hareketi var ve daha güçlü ileri yönlü hareket kabiliyeti  

% 80 ve üzeri: Tatmin edici düzeyde ileri yönlü hareket ve girdap hareketi mevcut.   

2.4. Canlılık Tayini (Plazma Membran Bütünlüğü) 

Bu maksatla SYBR-14 ve PI floresans boyaları kullanılmıştır (Live / Dead sperm viability kit, L-

7011, Molecular Probes, Eugene, OR, USA). Sperma, 1-5 X 106 spermatozoon / ml olacak şekilde 

PBS (Phosphate Buffer Saline) ile seyreltilmiştir. Seyreltilmiş spermadan 0.5 ml sperma içerisine 5 

µl PI (0.5 µM) ve 10 µl (0.4 µM) SYBR-14 eklenerek 37 °C inkubatör içerisine 10 dakika inkube 

edilmiştir. Ardından solüsyondan 3 µl örnek alınarak lam-lamel arasında invert mikroskop (Leica 

DMI 3000b floresans ataçmanlı) ile 40 X objektifte I3 filtre kullanılarak incelenmiştir. Her koloni 

için toplam 200 spermatozoon sayılarak Cells Calculator (v 2.2) programı yardımıyla canlılık / 

membran bütünlüğü (%) oran olarak belirlenmiştir (Varışlı ve ark., 2009). 

2.5. Mitokondriyel Membran Potansiyeli (MMP) Tayini 

Bu amaçla JC-1 floresan boyası (M34152, Molecular Probes Inc.) kullanılmıştır. Sperma 1-2 X 106 

/ ml olacak şekilde PBS ile seyreltildikten sonra 300 μL sperma üzerine 10 μL JC-1 (0.75 μg) 

eklendikten sonra 37 °C de 30 dakika inkube edilmiştir. İnvert mikroskop  (Leica DMI 3000b 

floresans ataçmanlı) ile 40 X objektifte I3 filtre yardımıyla incelenerek spermatozoonların boyun 

bölgesinde turuncu renk gösterenleri yüksek MMP değerine sahip olarak ve boyun bölgesinde yeşil 

florasans renk gösterenler düşük MMP değerine sahip olarak değerlendirilmiştir. Toplam olarak 200 

spermatozoon sayılmış ve Cells Calculator (v 2.2) programı ile yüksek MMP yönünden (%) oran 

olarak belirlenmiştir (Varışlı ve ark., 2015).  

2.6. Spermatozoa Yoğunluğunun Belirlenmesi 

Sperma içeren kanülden 10 µl alınarak boş ve steril cam tüp içerisine konulmuştur. Cam tüp 

içerisine 9990 µl Hancock solüsyonu eklenerek sulandırılmıştır (Schafer ve Holzmann, 2000). 

Spermatozoon sayımında faz-kontrast mikroskop (Leica DM-1000) ve Thoma lamı kullanılmıştır 

(Prathalingam ve ark., 2006). 

2.7. İstatistiksel Analiz 

Elde edilen veriler SPSS programı (v 15.6 / 2007) kullanılarak değerlendirilmiştir. Spermatolojik 

parametreler arasındaki farklılıklar Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA), işletmeler 

arasındaki farklılıklar Post Hoc Tukey testi ile belirlenmiştir. Ayrıca Tek Yönlü Varyans Analizi 

yapılmadan önce verilerin oransal olarak hesaplanmış kısmı açı transformasyonuna, sayılarak elde 

edilen veriler ise karekök transformasyonuna tabii tutulmuştur (Kaşko Arıcı, 2012). Parametreler 

arasındaki ilişki çift yönlü korelasyon analizi kullanılarak, kolonilerin ortalama değerleri ile 

maksimum ve minimum değerleri tanımlayıcı (descriptive) analiz yöntemiyle belirlenmiştir. 
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3. Bulgular 

Araştırmada Kırıkkale yöresine ait 15 farklı işletmeden 3’er koloni örneklem için seçilmiştir. 

İşletmelerden alınan arıların laboratuvar şartlarında spermatolojik parametreleri analiz edilerek elde 

edilen bulgular tablo biçiminde gösterilmiştir. Yöreye ait kolonilerin spermatolojik parametrelerine 

ait tanımlayıcı veriler Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Kolonilerden Alınan Numunelerin Minimum, Maksimum ve Ortalama Değerleri 

n = 45 Minimum Maksimum Ortalama±SEM 

Motilite (%) 70 90 85.55±0.80 

Canlılık (%) 70 96 82.60±0.90 

MMP (%) 65 90 78.91±1.00 

Spermtozoa yoğunluğu (X 109 / ml) 1.90 8.50 5.90±0.20 

 SEM: Standart ortalama hata  

Tablo 2’ de gösterildiği gibi, motilite ve membran bütünlüğü açısından işletmeler arasındaki 

farklılıklar anlamlı (p ≤ 0.05) bulunmuş olmasına rağmen, MMP ve spermatozoa yoğunluğu 

açısından bir fark saptanmamıştır. 

Tablo 2: Spermatolojik Parametreler Açısından İşletmeler Arasındaki Durum 

İşletme no Motilite ±SEM (%) Canlılık±SEM (%) MMP±SEM(%) Spermatozoa yoğunluğu ± SEM (X 109 / ml) 

1 90.00±0.00b 85.00±2.80abcd 80.00±2.80 6.60±0.80 

2 85.00±2.80ab 85.00±1.10abcd 81.66±1.60 5.80±0.80 

3 83.33±4.40ab 80.66±3.30abcd 81.33±5.90 7.66±0.40 

4 80.00±0.00ab 90.00±1.70d 81.33±5.90 6.86±0.90 

5 86.66±3.30ab 90.00±2.80d 80.00±2.80 6.60±0.90 

6 73.33±3.30a 73.33±3.30a 80.00±2.80 6.60±0.90 

7 90.00±0.00b 80.00±2.80abcd 70.00±2.80 5.53±0.80 

8 85.00±2.80ab 75.00±0.50ab 76.33±3.50 6.83±0.30 

9 86.66±3.30ab 75.00±0.50ab 83.33±1.60 5.06±0.40 

10 90.00±3.30ab 76.00±1.70abc 74.33±5.20 4.40±0.60 

11 85.00±3.30ab 81.00±3.00abcd 77.66±1.40 6.16±0.40 

12 83.33±0.00b 88.33±3.90cd 83.66±3.40 5.10±1.60 

13 80.00±3.30ab 86.00±2.00abcd 86.66±3.30 5.43±0.40 

14 86.66±0.00b 86.33±1.70abcd 70.66±4.70 4.66±0.70 

15 73.33±3.30ab 87.33±2.70bcd 76.66±1.60 5.30±0.70 

p 0.019 0.001 0.127 0.276 

SEM: Standart ortalama hata, Aynı sütundaki farklı harfler istatistikî farklılıkları göstermektedir (p ≤ 0.05). 

Bu çalışmada, Kırıkkale yöresinde toplam 45 adet koloniden örnek alınmıştır. Yapılan çalışmada 

spermatolojik parametreler arasında da bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 3’ 

de gösterildiği gibi motilite ile canlılık arasında az da olsa pozitif yönde bir korelasyon 

belirlenmiştir (r = + 0.35). Bir başka deyişle motilitenin artması veya azalması ile canlılık da belli 

bir oranda artıp azalmaktadır. Diğer parametreler arasındaki ilişkiler istatiksel açıdan anlamlı 

düzeyde bulunmamıştır.  

Tablo 3: Spermatolojik Analiz Bulgularının Birbirleri İle Olan İlişki Düzeyi (r)   

Korelasyon ilişkisi 

n = 45 
Motilite Canlılık MMP Spermatozoa yoğunluğu 

Motilite 1  0.35* - 0.11 - 0.17 

Canlılık  0.35* 1 0.15 0.17 

MMP - 0.11 0.15 1 0.12 

Spermatozoa yoğunluğu - 0.17 0.17 0.12 1 

4. Tartışma ve Sonuç 

Kırıkkale yöresine ait erkek arıların spermatolojik parametrelerinin değerlendirildiği bu çalışmada 

toplam 45 farklı arı kolonisine ait örnekler incelenmiş olup Kırıkkale yöresine ait arılarda ortalama, 

%85 total motilite, %82 canlılık, %78 MMP ve 5.9 X 109 / ml spermatozoa yoğunluğu tespit 
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edilmiştir. Spermatolojik parametrelerin üreme verimi üzerine etkisinin incelendiği pek çok çalışma 

söz konusudur. Örnek olarak motilite değerlerinin incelendiği bir çalışmada %50 ve üzeri motiliteye 

sahip olan sperma ile tohumlanmış ana arıların yumurtalarından yavru çıkma oranı %70’in üzerinde 

bulunmuştur (Almeida ve Soares, 2002). Buna benzer başka bir çalışmada ise %96 motiliteye sahip 

sperma ile yapılan suni tohumlamada %100 düzeyinde yavru oranı elde edilirken, %9 motiliteye 

sahip olanda ise yavru oranı %16 olarak bulunmuştur (Wegener ve ark., 2012). Spermatozoa 

canlılığının ana arının yavru verimi üzerine etkisinin incelendiği başka bir çalışmada, %50 ve üzeri 

canlılığa sahip sperma ile yapılan tohumlama ile ana arıların yavru verim oranlarının değişmediği, 

%50 üzerindeki canlılığın yavru çıkmasına pozitif yönde bir katkısı olmadığı gözlenmiştir  (Collins, 

2000). Dolayısıyla sunulan çalışmada %85 olarak tespit edilen motilite değerinin yavru verimi 

açısından herhangi bir problem teşkil etmediği anlaşılmaktadır. Muhtelif ırklarda canlılık 

değerlerinin incelendiği çalışmalarda ortalama %81 ila %95 arasında değerler elde edilmiştir (Nur 

ve ark., 2012; Tofilski ve ark., 2012; Czekonska ve ark., 2013; Johnson ve ark., 2013).  Sunulan 

çalışmada, ortalama %82 canlılık oranı tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışmada elde edilen canlılık 

oranı anılan çalışmalardaki aralıklarda gerçekleşmiş olup, gerek elde edilen canlılık ve gerekse 

motilite oranları beklenen düzeyler arasındadır. Bu durumu motilite ve canlılık arasındaki pozitif 

yöndeki korelasyon (r= +0.35)  varlığı da teyit etmektedir. İşletmeler arasında tespit edilen motilite 

ve canlılıkla ilgili istatiksel farklılıkların ise üreme verimini etkileyecek düzeyde olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Spermatozoa yoğunluğu üzerine yapılan pek çok çalışmada, 3.63 X 106 ile 11.9 X 106 arasında 

bulgulara ulaşılmıştır (Woyke, 1960; Collins ve Pettis, 2001; Schlüns ve ark., 2003; Rhodes ve ark., 

2011; Quartuccio ve ark., 2020). Bu veriler birey başına tespit edilen rakamlar olup olgun arılardan 

toplanan sperma hacmi yaklaşık 1 µl kadardır. Sunulan çalışmada,  birim (1 ml)  hacimde bulunan 

spermatozoa yoğunluğu esas alındığından 5.9 X 109 / ml olarak tespit edilen miktar ile diğer 

bulgular oldukça uyumludur (Rhodes ve ark., 2011; Yaniz ve ark., 2020).  

Mitokondri, spermatozoa fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirebilmek için gerekli enerji temini 

bakımından önemli bir role sahiptir ve hücrelerin enerji kapasiteleri dolayısıyla da hayati 

fonksiyonları hakkında önemli ipuçları verir. Özellikle spermatozoa hareketinin devamlılığı yüksek 

MMP değerine gereksinimin duymaktadır (Garner ve Thomas, 1999; Gravance ve ark., 2000). 

Sunulan çalışmada MMP değerleri de belirlenmiştir. Yöntem açısından arı spermatozoasında 

MMP’nin JC-1 floresans boyası ile tespitine dair çalışmaya rastlanmamış ancak bir çalışmada Rh 

123 (Rhodamine 123) floresans boyası kullanılarak farklı kontrol gruplarında MMP değerleri %66 

ile %93 aralığında bulunmuştur (Ciereszko ve ark., 2017). Sunulan çalışmada ise yöredeki arılarda 

%78 olarak tespit edilen MMP değeri bu verilerle uyumluluk gösterdiğinden tatmin edici düzeyde 

mitokondriyel aktivite söz konusu denilebilir.  

Elde edilen tüm verilere temel teşkil eden tez çalışmamızda aynı kolonilerin işçi arı örnekleri 

üzerinde gerçekleştirilen morfometrik analiz sonuçlarına göre;  yöredeki arıların ırk oranları; %50 

Kafkas (A. m. caucacia), %49 Anadolu (A. m. anatoliaca), %24 Esmer (A. m. mellifera), %13 

İtalyan (A. m. ligustica), %8 Karniyol (A. m. carnica) şeklinde değişiklik gösterdikleri anlaşılmıştır 

(Kaya ve Akyol, 2020). Bu durum, Kırıkkale yöresinde yerleşik olması beklenen Anadolu arı 

ırkının kayda değer bir şekilde melezlemeye uğradığı ya da aşırı düzeyde göçer arıcılık faaliyeti 

sonucu farklı bölgelerden gelen değişik ırklardaki koloniler vasıtasıyla yaygın kontrolsüz 

çiftleşmelerin olduğu sonucunu doğurmaktadır. Spermatolojik parametrelerin ırk değişimleri ile 

ilişkisinin incelendiği çalışmalarda Karniyol ırkına ait arıların spermatozoa yoğunluğunun 6.76-7.08 

X 109 / ml aralığında olduğu belirlenmiştir (Berg ve Koeniger, 1990). Benzeri bir çalışmada ise 

Duay ve ark. (2002) aynı ırkın spermatozoa yoğunluğunu 7.54 X 109 / ml olarak saptamışlardır. 

Apis mellifera ve Apis dorsata türlerine ait arıların spermatozoa yoğunluğu ile ilgili birçok 

çalışmayı kıyaslayan Koeniger ve arkadaşları (2005), spermatozoa yoğunluğundaki farklılıkların, 

çevresel etkilerden, bireysel farklılıklardan veya metot farklılıklarından ileri geldiği, ırk farklılığının 

buna etki etmediği sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde Rousseau ve arkadaşları (2015) ise 

yaptıkları çalışmada İtalyan ve Bakfast (A.m. buckfast) ırkına ait kolonilerin arılarını spermatozoa 
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canlılığı ve yoğunluğu yönünden karşılaştırmış ve ırk farklılığının spermatolojik parametreler 

üzerine etkisi olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda muhtelif ırklara ait değişik düzeylerde 

karışmaların söz konusu olduğu görülmüş ancak spermatolojik parametreler açısından her hangi bir 

sorun gözlenmemiş dolayısıyla ırk karışması ile spermatolojik parametrelerin bir ilişkisi olmadığı 

düşünülmüştür. Bununla birlikte, varroa enfestasyonu, insektisitler, sıcaklık, yaş ve beslenme 

şartları gibi unsurların spermatolojik parametreler üzerinde etkili olduğu da bilinmektedir (Locke ve 

Peng, 1993; Duay ve ark., 2002; Stürup ve ark., 2013; Ciereszko ve ark., 2017).  

Sonuç olarak Kırıkkale yöresinde yetiştirilen arılarda spermatolojik parametrelerin sağlıklı 

kolonilerde beklenen düzeylerde olduğu görülmüştür. Yukarıda anılan tez çalışmasında elde edilen 

bulgularla paralel bir değerlendirme yapıldığında ise yöredeki arılarda farklı düzeylerdeki ırk 

karışmasının spermatolojik parametreler açısından bir olumsuzluk meydana getirmediği dolayısıyla 

üreme kabiliyetini etkilemediği anlaşılmıştır.  

Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez çalışmasından 

üretilmiş olup, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 

2020/026 proje numarası ile desteklenmiştir. 
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Abstract 

Cholangiocarcinoma is a rare bile duct cancer and accounts for 2% of all malignancies. When 

cholangiocarcinoma is located near the junction of the right and left bile ducts, it is called Klatskin 

tumor. Klatskin tumors can mimic Mirizzi syndrome. A 52-year-old foreign male patient was 

admitted to our hospital. The patient was accepted as Mirizzi syndrome according to the findings of 

abdominal CT and MRCP. The patient was admitted to our clinic for further examination. 

However, due to the development of acute abdomen, the patient was operated urgently. Bilirubin 

levels did not decrease in the post-operative period. Therefore, Endoscopic Retrograde 

Cholangiopancreatography (ERCP) was performed. During ERCP, a tumoral formation was 

detected at the junction of the right and left bile ducts. We aimed to present a case with Klatskin 

tumor mimicking the Mirizzi syndrome. 

Keywords: Cholangiocarcinoma, Mirizzi, Syndrome 

1. Introduction 

Cholangiocarcinoma is a rare bile duct cancer and accounts for 2% of all malignancies [1]. It 

originates from the bile duct epithelium and can be seen anywhere in the biliary tree [2, 3]. When 

cholangiocarcinoma is located near the junction of the right and left bile ducts, it is called Klatskin 

tumor . Klatskin tumors can mimic Mirizzi syndrome, and it has also been reported that  Mirizzi 

syndrome could mimic Klatskin tumors in the literature [4-7]. In this study, we aimed to present a 

case with Klatskin tumor mimicking the Mirizzi syndrome. 

2. Case Presentation 

A 52-year-old foreign male patient was admitted to the emergency department with severe 

abdominal pain and jaundice. Physical examination revealed tenderness in the right upper quadrant 

of the abdomen and positive Murphy's sign. Total bilirubin and direct bilirubin levels were 31.74 

and 18.56 mg / dl, respectively. Abdominal tomography (CT) was taken immediately. CT revealed 

that there are an increase in gallbladder wall thickness, pericholecystic fluid, and a gallstone with a 

diameter of 2 cm in the neck of the gallbladder. No filling defect was detected in the common bile 

duct in Magnetic Resonance Cholangiopancreatography (MRCP). The patient was accepted as 

Mirizzi syndrome according to the findings of abdominal CT and MRCP. The patient was admitted 

to our clinic for further examination. However, due to the development of acute abdomen, the 

patient was operated urgently. During the operation, it was observed that a 2 cm gallstone sitting in 

the cystic duct caused external compression on the common bile duct. Cholecystectomy was duly 

performed on the patient. There was an excessive fibrosis in the common bile duct. Therefore, 

exploration of the common bile duct could not be achieved. Bilirubin levels did not decrease in the 

post-operative period. Therefore, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) was 

performed. During ERCP, a tumoral formation was detected at the junction of the right and left bile 

ducts. Brush biopsy was taken to diagnose Klatskin tumor. A plastic stent was placed in the 

common bile duct. Bilateral Percutaneous Transhepatic Cholangiography (PTC) was performed 

because the bilirubin level did not decrease in the post-procedure period. After procedure, jaundice 

regressed, and the total bilirubin and  direct bilirubin levels decreased to less than 10 and   8 mg / dl, 
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respectively. It was demonstrated that both the cholecystectomy material and brush biopsy had 

adenocarcinoma according to pathological findings. It was evaluated as a Klatskin tumor 

metastasized to the gallbladder. The patient who has also intraabdominal acid was considered 

inoperable and referred to the medical oncology clinic. 

3. Discussion 

Cholangiocarcinoma is divided into three groups as intrahepatic, perihilar and distal according to its 

anatomical location [1]. When It is located near the junction of the right and left bile ducts, it is 

called Klatskin tumor.  Klatskin tumor is the most common type and accounts for approximately 

60% of cases [8]. There are many risk factors for the disease as primary sclerosing cholangitis, viral 

hepatitis, choledochal cysts and parasitic infections [9].  

The most common symptom is obstructive jaundice. It is found in almost 80 and 90% of cases [6, 

10]. However, obstructive jaundice is not specific to the disease because it is seen in all cases with 

obstructed bile ducts for other reasons. Cholangiocarcinoma can often be confused with sclerosing 

cholangitis, Mirizzi syndrome and benign strictures [6]. Therefore, biopsy is essential for definitive 

diagnosis of cholangiocarcinoma. There are many studies about  patients who  operated for 

cholangiocarcinoma and have negative pathological results in the literature [4-6, 11]. Patients 

hospitalized due to mechanical icterus should be thoroughly investigated, MRCP and ERCP should 

be performed. Biopsy should be done when a tumoral formation is seen. In order not to 

misdiagnose, surgery should not be performed without adequate examination if the patient is stable. 

Due to the development of acute abdomen, we operated the patient urgently. That is why we do not 

perform ERCP in the preoperative period. 

The prognosis of cholangiocarcinoma is very poor [12]. Curative treatment is surgery. When the 

tumor is confined to the main hepatic duct and bifurcation, locoregional tumor resection is often 

sufficient for a curative procedure [13]. Despite of surgical treatment, the recurrence rate is between 

60% -90%. Liver transplantation may be a treatment option in selected cases with unresectable hilar 

and  intrahepatic cholangiocarcinoma which has not distant metastasis [1, 13, 14]. 

4. Conclusion  

Mirizzi syndrome, which usually occurs secondarily to a gallstone located in the gallbladder neck 

and cystic duct, causes mechanical jaundice like  cholangiocarcinoma. Occasionally, 

cholangiocarcinoma causing gallbladder metastasis may mimic Mirizzi syndrome. As a result, 

cholangiocarcinoma should be kept in mind in the differential diagnosis in cases evaluated as 

Mirizzi syndrome. 
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Abstract 

This study aims to determine whether there is a significant difference between the factors affecting 

motivation and demographic characteristics in the sample of healthcare professionals. Factors 

affecting motivation in the study were considered as "managerial factors, individual factors, work 

factors, and other factors". Survey method, one of the data collection techniques, was used. The 

questionnaires were applied to employees of a private hospital in Pendik district of Istanbul 

province through an internet link. Six hypotheses were determined for the research and their 

accuracy was tested with the Two-Way Variance (MANOVA) analysis, which is among the 

multivariate statistical methods. According to the findings, the factors affecting motivation differ 

significantly according to marital status, total year of working in the health sector, age, and 

occupation, but not according to gender and education level. 

Keywords: Motivation, Managerial Factors, Individual Factors, Work Factors, Health Worker 

1. Giriş 

Sağlık çalışanları, sağlık kurumlarının temel gelişimsel kaynaklarıdır, bu nedenle motivasyonlarını 

ve iş memnuniyetini anlamak, modern sağlık kurumlarının başarısının, gerçek etkililiğinin ve iş 

kalitesinin temelini temsil eder. (Grujičić vd. 2016:736) 

Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını belirleyici faktörlerin doğru tahmin edilmesi sağlık 

hizmetlerinin sunulmasında verimliliği artıracak önemli etmenlerden birisi olarak düşünülmektedir. 

Hizmet verilen ortamların modernizasyonunun, teknolojik açıdan zamana uyumlu hale 

getirilmesinin gerekliliğinin yanı sıra, bireylerin olumlu davranışlarının da motivasyona da önemli 

bir katkı sağlayacağı bilinmektedir. (Doğanlı ve Demirci, 2014:59). Sağlık çalışanı motivasyonu, 

genellikle bir bireyin bir hedefe ulaşma yönündeki yoğunluğunu, yönünü ve çabasının ısrarını 

açıklayan zihinsel süreçler olarak anlaşılır. Sağlık çalışanı motivasyonu, "kişinin işine ve ilgili 

duygulara, inançlara ve davranışa karşı tutumu" olarak tanımlanabilecek iş tatmini ile ayrılmaz bir 

şekilde bağlantılıdır. Sağlık çalışanlarının iş tatmini ve motivasyonu, sağlık çalışanlarının elde 

tutulması ve performansı ve hasta sonuçları için kritiktir. (Robyn vd. 2014:224) 

Hem emek piyasasında hem de sağlık hizmetleri sektöründe rekabet çok artmışken hastane 

yönetimleri için çalışanların beşeri ve entelektüel sermaye açısından önemi yadsınamamaktadır. En 

önemlisi de personeli, hastanenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda hareket edecek ve çalışacak 

şekilde yönlendirmek ve motive etmek giderek çok daha önemli bir faktör haline gelmiştir. (Topçu 

ve Aydoğdu, 2017:33). Motivasyon kişilere göre değişir; sağlık çalışanının türü, eğitimi ve görev 

süresi gibi. Motivasyonu yönlendiren faktörler yerel bağlama göre değişiklik arz eder. Ülkelere 

özgü olan iş motivasyonunu ve performansı yönlendiren çok sayıda faktör vardır. Finansal 
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teşvikleri, kariyer gelişimini ve eğitim ve sürekli eğitim fırsatlarını içerir. Kaynaklar, tesis kalitesi, 

yönetim ve liderlik, çalışma ilişkileri, performans değerlendirme ve iletişim gibi çalışma 

ortamındaki faktörler de çalışan motivasyonuna katkıda bulunur (Keovathanak, 2016:2) 

Bir çalışma bağlamında motivasyon, bir bireyin örgütsel hedeflere yönelik çaba gösterme ve 

sürdürme istekliliği olarak tanımlanabilir. Çalışanların kişisel kaynakları bu hedeflere tahsis 

etmesini etkileyen bir dizi psikolojik süreçtir ve bu da işyerinin etkililiğini ve üretkenliğini etkiler. 

İş motivasyonu, bireyin veya kuruluşun bir niteliği değildir; daha ziyade, bireyler ve çalışma 

ortamları arasındaki işlemden kaynaklanır. (Franco vd. 2004:344) Sağlık çalışanı motivasyonu, 

bireysel ve örgütsel hedefler arasında uyum olduğunda ve çalışanlar görevlerini yerine 

getirebileceklerini algıladıklarında kendini gösterir. (Franco vd. 2002:1257) 

Öztürk ve Doğuç (2020:532) yaptıkları araştırmaya göre; çalışanların motivasyonları demografik 

özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sonuçlara bakıldığında; VHKİ kadrosunda görev yapan 

çalışanların motivasyon boyutlarına katılım ortalamaları diğer unvanlarda çalışanlara göre oldukça 

düşük kalmıştır. Kendini değerli hissetme alt boyutunda idari ve mali hizmetlerde çalışanların diğer 

iki departman (Tıbbi hizmetler ile laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri) çalışanlarına göre 

ortalamaları oldukça düşük kalmıştır. Diğer taraftan ücret ve ödüllendirme alt boyutunda ise tıbbi 

hizmetlerde çalışanların ortalamaları diğer departmanlarda çalışanlara göre düşük kalmıştır.  

Kıdak ve Aksaraylı (2009:91) yaptıkları araştırmaya göre; motivasyon faktörleri 

değerlendirildiğinde, sorumluluk verilmesinin kadın çalışanları erkek çalışanlara göre daha fazla 

motive etmektedir. Aynı şekilde çalışma koşullarının daha iyi olması da yine kadın çalışanları erkek 

çalışanlara göre; bekar çalışanları evli olanlara göre daha fazla motive etmektedir. Benzer şekilde 

genç çalışanlar üzerinde de; çalışma koşuları, yönetim, ücret ve sorumluluk faktörlerinin motive 

edici etkisi daha güçlüdür. Ancak çalışanların yaşı ilerledikçe bu faktörlerin motivasyon arttırıcı 

etkisi azalmaktadır. 

Weldegebriel ve arkadaşları (2016:159)’nın yaptıkları araştırmaya göre; profesyonel kategori, yaş, 

hastanenin türü, performans değerlendirme ve yönetimi, personel ve iş programı, personel 

geliştirme ve terfi, gerekli kaynakların mevcudiyeti ve iletişim kolaylığı gibi finansal olmayan 

motivasyon unsurlarının sağlık çalışanı motivasyonunun güçlü yordayıcıları olduğu bulunmuştur. 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Araştırmanın temel amacı, elde edilen verilerle motivasyonu etkileyen faktörlerin sağlık 

çalışanlarının demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. 

Araştırmada bu amaç doğrultusunda aşağıdaki hipotezler test edilmiştir: 

H1: Motivasyonu etkileyen faktörler medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H2: Motivasyonu etkileyen faktörler sağlık sektöründe çalışma süresine göre farklılık 

göstermektedir. 

H3: Motivasyonu etkileyen faktörler mesleğe göre farklılık göstermektedir. 

H4: Motivasyonu etkileyen faktörler cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H5: Motivasyonu etkileyen faktörler eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. 

H6: Motivasyonu etkileyen faktörler yaşa göre farklılık göstermektedir. 

1.2. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada betimsel bir tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama modellerinde geçmişte 

veya şuan ki durum, var olduğu şekli ile betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2000). Buna göre, 

çalışmamızda sağlık çalışanlarının motivasyonunu etkileyen faktörler demografik özellikler 

bağlamında incelenmiştir. Araştırmada bağımlı değişken olarak ele alınan motivasyon faktörleri; 

yönetsel faktörler, bireysel faktörler, iş faktörleri ve diğer faktörlerden oluşmaktadır. Araştırmanın 
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bağımsız değişkenleri ise cinsiyet, medeni durum, yaş, sağlık sektöründe çalışma süresi, eğitim 

düzeyi ve meslek olarak ele alınmıştır. 

1.3. Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları 

Çalışmada, motivasyonu etkileyen faktörlerin demografik özelliklere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının tespitinde veri toplama tekniklerinden biri olan anket yöntemi tercih edilmiştir. 

İstanbul ili Pendik ilçesindeki özel bir hastanede uygulanan anketler katılımcılara elden 

ulaştırılmıştır. Anket içerisinde katılımcıların cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, meslek ve 

sektördeki çalışma süresi ile ilgili soruların yanında motivasyonlarını etkileyen faktörlerin neler 

olduğunu ortaya koyan 37 ifade yer almaktadır. Bu ifadeler 1: Kesinlikle katılmıyorum ile 5: 

Kesinlikle katılıyorum arasında olacak şekilde 5’li likert olarak yapılandırılmıştır. Anket içerisinde 

yer alan bu ifadeler, Soykenar’ın (2008) “Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu 

Etkileyen Faktörler: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Örnek Bir Uygulama” adlı yüksek 

lisans tezinden alınmıştır. Araştırmada anket uygulaması sonucu elde edilen verilerin analiz 

edilmesinde SPSS 26 paket programı kullanılmıştır. 

1.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, İstanbul ili Pendik ilçesindeki özel bir hastanede çalışan sağlık personelleri 

oluşturmaktadır. Söz konusu hastanedeki sağlık çalışanı sayısı 250’dir. Araştırmanın örneklemi ise 

bu kişiler arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilenler oluşturmaktadır. 

Araştırmada örneklemin yeterli düzeyde olup olmadığı konusunda ana kütle büyüklüğünün bilindiği 

durumlarda geçerli olan aşağıdaki formül kullanılmıştır (Yamane, 2001: 116-117). 

n =
(Nt2 pq)

(d2 (N − 1) + t2 pq)
 n =

(250 ∗ 1,962 ∗ 0,10 ∗ 0,90)

(0,052 ∗ 249 + 1,962 ∗ 0,10 ∗ 0,90)
 n= 89 

Bu durumda gerekli örneklem sayısının 89 olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada 90 kişi üzerinden 

elde edilenler doğrultusunda analizler gerçekleştirilmiştir. 

1.5. Sınırlılık ve Varsayımlar 

Anket uygulamasına katılanların anket içerisinde kendilerine yöneltilen soruları içten bir şekilde 

cevapladıkları varsayılmıştır. Araştırma, anket yöntemi ile alınan cevaplarla sınırlıdır. Araştırma, 

İstanbul İli Pendik ilçesindeki özel bir hastanedeki sağlık çalışanları ile sınırlandırılmıştır. 

2. Araştırmanın Bulguları 

2.1. Güvenilirlik Analizi 

Araştırmada anket uygulaması sonucunda elde edilen verilerin güvenilirlik düzeylerine ait sonuçlar 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 

Tablo 1. Güvenilirlik Sonuçları 

 Madde Numaraları Cronbach’s Alpha Katsayısı 

Yönetsel Faktörler 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 0,74 

Bireysel Faktörler 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23 0,84 

İş Faktörleri 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 ve 34 0,82 

Diğer Faktörler 35,36 ve 37 0,78 

 

Elde edilen sonuçlara bakıldığında elde edilen verilerin güvenilir olduğu görülmektedir. 

2.2. Katılımcı Grubunu Tanımlayıcı İstatistikler 

Bu kısımda katılımcıların temel demografik özelliklerinden elde edilen sonuçlar yer almaktadır. 

 

 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık (BILMES SH 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (BILMES SH 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

42 ISBN: 978-605-74786-0-3 www.bilmescongress.com 

Tablo 2. Medeni Duruma Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Medeni Durum Ort. SS N 

Yönetsel Faktörler 

Evli 4,07 ,582 53 

Bekar 4,05 ,451 37 

Toplam 4,06 ,529 90 

Bireysel Faktörler 

Evli 4,14 ,538 53 

Bekar 3,91 ,632 37 

Toplam 4,04 ,585 90 

İş Faktörleri 

Evli 4,15 ,587 53 

Bekar 3,73 ,615 37 

Toplam 3,98 ,630 90 

Diğer Faktörler 

Evli 4,64 ,440 53 

Bekar 4,43 ,638 37 

Toplam 4,55 ,536 90 

 

Yukarıdaki tabloda, medeni duruma göre motivasyonu etkileyen faktörlerin tanımlayıcı istatistikleri 

yer almaktadır. Buna göre yönetsel faktörler açısından evli olanların ortalamasının 4,07, bekarların 

4,05 olduğu görülmektedir. Bireysel faktörler açısından evlilerin ortalamasının 4,14, bekarların 

ortalamasının ise 3,91 olduğu görülmektedir. İş faktörleri açısından bakıldığında evlilerin 

ortalamasının bekarlardan yüksek olduğu kaydedilmiştir. Son olarak motivasyonu etkileyen diğer 

faktörlere ait ortalamanın evlilerde 4,64, bekarlarda ise 4,43 olduğu kaydedilmiştir. Bu kısımda elde 

edilen ortalama değerlerin anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik oluşturulan modele 

ilişkin sonuçlar ise aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 3. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler 

Yaş N % Cinsiyet N % 

18-29 yaş 43 47,8 Kadın 51 56,7 

30-39 yaş 20 22,2 Erkek 39 43,3 

40 yaş ve üzeri 27 30,0 Toplam 90 100,0 

Toplam 90 100,0 Medeni Durum                                                   N            % 

En Son Mezun Olunan Okul N % Evli 53 58,9 

Lise 18 20,0 Bekar 37 41,1 

Önlisans 12 13,3 Toplam 90 100,0 

Lisans 42 46,7 (Evli iseniz) Eşiniz gelir getirici bir işte 

çalışmakta mıdır ? N % 

Yüksek Lisans-Doktora-Tıpta 

Uzmanlık 

18 20,0 Evli değilim 37 41,1 

Toplam 90 100,0 Evet 29 32,2 

Sağlık Sektöründe Çalışma 

Süresi 

N % Hayır 24 26,7 

0-1 yıl 12 13,3 Toplam 90 100,0 

2-5 yıl 30 33,3 (Evli iseniz)Eşiniz sağlık sektöründe mi 

çalışmaktadır ? 

N      % 

6-10 yıl 13 14,4 Evli değilim 37 41,1 

11-20 yıl 19 21,1 Evet 6 6,7 

20 yıl üzeri 16 17,8 Hayır 47 52,2 

Toplam 90 100,0 Toplam 90 100,0 

Meslek 

 N % 

Diş Hekimi 14 15,6 

Sağlık İdarecisi 8 8,9 

Hemşire 5 5,6 

Sağlık Memuru 14 15,6 

Teknisyen 10 11,1 

Diğer Sağlık Personeli 39 43,3 

Toplam 90 100,0 
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Tablo 2’ye bakıldığında katılımcıların %56,7’sinin kadın; %43,3’ünün ise erkek olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun 18-29 yaş aralığında (%47,8’i) ve lisans mezunu 

(%46,7’si) olduğu görülmektedir. Katılımcıların medeni durum dağılımlarında %58,9’unun evli, 

%41,1’inin ise bekar olduğu görülmektedir. Evli olanlardan 29 kişi eşinin gelir getirici bir işte 

çalıştığını dile getirmiş iken, 6 kişi eşinin sağlık sektöründe çalıştığını dile getirmiştir. 

Katılımcıların çalışma sürelerine bakıldığında en çok katılımcı sayısının 2-5 yıl arasında çalışma 

süresine sahip olanlardan oluştuğu görülmektedir. Bunun yanında katılımcıların daha çok diğer 

sağlık personeli grubunda yer aldığı, bunu sırasıyla diş hekimi, sağlık memuru ve teknisyen takip 

etmektedir.  

Tablo 4. Medeni Duruma Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması 

 Bağımlı Değişkenlere Ait Model Özeti Modelin Sonucu 

Grup 

Değişkeni 

Bağımlı 

Değişkenler 
df 

Ortalama 

Kare 
F p η2 F Λ η2 

Medeni 

Durum 

Yönetsel Faktörler 1 ,006 ,020 ,887 ,000 

4,126 ,004 ,166 Bireysel Faktörler 1 1,062 3,175 ,078 ,035 

İş Faktörleri 1 3,728 10,400 ,002 ,106 

Diğer Faktörler 1 ,896 3,193 ,077 ,035    

 

Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen faktörlerin medeni duruma göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına yönelik analiz sonucunda anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=4,126; 

Λ=,004<0,05). Burada medeni durumun bağımlı değişkenlerdeki değişimin %16,6’sını açıkladığı 

ortaya konmuştur. 

Bağımlı değişkenlerin her birinin medeni durum değişkenine göre farklılığının tespitine yönelik 

sonuçlara bakıldığında ise yönetsel faktörler (p=,887), bireysel faktörler (p=,078) ve diğer 

faktörlerin (p=,077) anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; iş faktörlerinin ise farklılaştığı tespit 

edilmiştir (p=,002). Buna göre, medeni durumun iş faktörleri üzerinde bir etkiye sahip olduğu ifade 

edilebilir. Bu etkinin düzeyine bakıldığında ise %10,6’lık düzeyde olduğu görülmektedir. Evlilerin 

iş faktörlerine ait ortalamasının bekarlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5. Çalışma Süresine Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Sağlık Sektöründe Çalışma Süresi Ort. SS N 

Yönetsel Faktörler 

0-1 yıl 3,97 ,434 12 

2-5 yıl 4,10 ,615 30 

6-10 yıl 3,71 ,427 13 

11-20 yıl 4,13 ,421 19 

20 yıl üzeri 4,28 ,510 16 

Toplam 4,06 ,529 90 

Bireysel Faktörler 

0-1 yıl 3,83 ,458 12 

2-5 yıl 4,16 ,666 30 

6-10 yıl 3,73 ,571 13 

11-20 yıl 4,04 ,540 19 

20 yıl üzeri 4,25 ,468 16 

Toplam 4,04 ,585 90 

İş Faktörleri 

0-1 yıl 3,67 ,579 12 

2-5 yıl 3,95 ,615 30 

6-10 yıl 3,59 ,585 13 

11-20 yıl 4,21 ,598 19 

20 yıl üzeri 4,30 ,536 16 

Toplam 3,98 ,630 90 

Diğer Faktörler 

0-1 yıl 4,72 ,422 12 

2-5 yıl 4,53 ,591 30 

6-10 yıl 4,05 ,542 13 

11-20 yıl 4,75 ,311 19 

20 yıl üzeri 4,62 ,500 16 

Toplam 4,55 ,536 90 

 

Yukarıdaki tabloda, çalışma süresine göre motivasyonu etkileyen faktörlerin tanımlayıcı 

istatistikleri yer almaktadır. Buna göre motivasyonu etkileyen tüm faktörler bağlamında 20 yıl ve 

üzeri çalışma süresine sahip olanların ortalamasının diğer çalışma süresine sahip olanlardan daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu kısımda, ortalamalar arasındaki farkın anlamlı düzeyde olup 

olmadığının tespitine yönelik oluşturulan modele ilişkin sonuçlar ise aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 6. Sağlık Sektöründe Çalışma Süresine Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması 

  Bağımlı Değişkenlere Ait Model Özeti Modelin Sonucu 

Grup Değişkeni 
Bağımlı 

Değişkenler 
df 

Ortalama 

Kare 
F p η2 F Λ η2 

Sağlık Sektöründe Çalışma 

Süresi 

Yönetsel Faktörler 4 ,658 2,505 ,048 ,105 

3,291 ,000 ,135 
Bireysel Faktörler 4 ,725 2,233 ,072 ,095 

İş Faktörleri 4 1,441 4,152 ,004 ,163 

Diğer Faktörler 4 1,120 4,511 ,002 ,175 

 

Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen faktörlerin sağlık sektöründeki çalışma süresine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik analiz sonucunda anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir (F=3,291; Λ=,000<0,05). Burada Sağlık sektöründeki çalışma süresinin bağımlı 

değişkenlerdeki değişimin %13,5’ini açıkladığı ortaya konmuştur. 

Bağımlı değişkenlerin her birinin sağlık sektöründeki çalışma süresi değişkenine göre farklılığının 

tespitine yönelik sonuçlara bakıldığında ise yönetsel faktörler (p=,048), iş faktörleri (p=,004) ve 

diğer faktörlerin (p=,002) anlamlı düzeyde farklılaştığı; bireysel faktörlerin farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir (p=,072). Buna göre, sağlık sektöründeki çalışma süresinin yönetsel faktörler, iş faktörleri 

ve diğer faktörler üzerinde bir etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Bu etkinin düzeyine bakıldığında 

ise çalışma süresi değişkeninin en çok “diğer faktörleri” açıkladığı (η2=,175) tespit edilmiştir. 
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Tablo 7. Mesleğe Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Meslek Ort. SS N 

Yönetsel Faktörler 

Diş Hekimi 3,74 ,835 14 

Sağlık İdarecisi 4,09 ,407 8 

Hemşire 3,85 ,050 5 

Sağlık Memuru 3,94 ,472 14 

Teknisyen 4,25 ,390 10 

Diğer Sağlık Personeli 4,20 ,443 39 

Toplam 4,06 ,529 90 

Bireysel Faktörler 

Diş Hekimi 3,68 ,801 14 

Sağlık İdarecisi 3,94 ,659 8 

Hemşire 4,17 ,456 5 

Sağlık Memuru 3,77 ,299 14 

Teknisyen 4,50 ,434 10 

Diğer Sağlık Personeli 4,16 ,507 39 

Toplam 4,04 ,585 90 

İş Faktörleri 

Diş Hekimi 3,68 ,774 14 

Sağlık İdarecisi 3,86 ,543 8 

Hemşire 3,73 ,498 5 

Sağlık Memuru 3,79 ,587 14 

Teknisyen 4,22 ,599 10 

Diğer Sağlık Personeli 4,14 ,582 39 

Toplam 3,98 ,630 90 

Diğer Faktörler 

Diş Hekimi 4,00 ,613 14 

Sağlık İdarecisi 4,17 ,816 8 

Hemşire 4,80 ,183 5 

Sağlık Memuru 4,43 ,356 14 

Teknisyen 4,80 ,281 10 

Diğer Sağlık Personeli 4,78 ,361 39 

Toplam 4,55 ,536 90 

 

Yukarıdaki tabloda, mesleğe göre motivasyonu etkileyen faktörlerin tanımlayıcı istatistikleri yer 

almaktadır. Buna göre motivasyonu etkileyen yönetsel, bireysel ve iş faktörleri bağlamında 

teknisyenlerin ortalamasının diğer çalışanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Motivasyonu 

etkileyen diğer faktörler açısından ise teknisyenlerin yanında hemşirelerin ortalamasının da benzer 

şekilde diğer mesleğe sahip olanlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu kısımda, ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı düzeyde olup olmadığının tespitine yönelik oluşturulan modele ilişkin 

sonuçlar ise aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 8. Mesleğe Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması 

  Bağımlı Değişkenlere Ait Model Özeti Modelin Sonucu 

Grup 

Değişkeni 

Bağımlı 

Değişkenler 
df 

Ortalama 

Kare 
F p η2 F Λ η2 

Meslek 

Yönetsel Faktörler 5 ,598 2,287 ,053 ,120 

2,970 ,000 ,152 
Bireysel Faktörler 5 1,137 3,847 ,003 ,186 

İş Faktörleri 5 ,763 2,036 ,082 ,108 

Diğer Faktörler 5 1,716 8,470 ,000 ,335 

 

Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen faktörlerin mesleğe göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına yönelik analiz sonucunda anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=2,970; 

Λ=,000<0,05). Burada meslek değişkeninin bağımlı değişkenlerdeki değişimin %15,2’sini 

açıkladığı ortaya konmuştur. 
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Bağımlı değişkenlerin herbirinin meslek değişkenine göre farklılığının tespitine yönelik sonuçlara 

bakıldığında ise yönetsel faktörler (p=,053), bireysel faktörler (p=,003) ve diğer faktörlerin (p=,000) 

anlamlı düzeyde farklılaştığı; iş faktörlerinin farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Buna göre, cinsiyetin 

yönetsel, bireysel ve diğer faktörler üzerinde bir etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Bu etkinin 

düzeyine bakıldığında ise meslek değişkeninin en çok “diğer faktörleri” açıkladığı (η2=,335) tespit 

edilmiştir. 

Tablo 9. Cinsiyete Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Cinsiyet Ort. SS N 

Yönetsel Faktörler 

Kadın 4,04 ,467 51 

Erkek 4,10 ,606 39 

Toplam 4,06 ,529 90 

Bireysel Faktörler 

Kadın 4,02 ,632 51 

Erkek 4,08 ,524 39 

Toplam 4,04 ,585 90 

İş Faktörleri 

Kadın 3,88 ,689 51 

Erkek 4,10 ,525 39 

Toplam 3,98 ,630 90 

Diğer Faktörler 

Kadın 4,54 ,566 51 

Erkek 4,57 ,501 39 

Toplam 4,55 ,536 90 

Yukarıdaki tabloda, cinsiyete göre motivasyonu etkileyen faktörlerin tanımlayıcı istatistikleri yer 

almaktadır. Buna göre motivasyonu etkileyen tüm faktörler bağlamında erkeklerin ortalamasının 

kadınlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu kısımda, ortalamalar arasındaki farkın anlamlı 

düzeyde olup olmadığının tespitine yönelik oluşturulan modele ilişkin sonuçlar ise aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. 

Tablo 10. Cinsiyete Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması 

  Bağımlı Değişkenlere Ait Model Özeti Modelin Sonucu 

Grup 

Değişkeni 

Bağımlı 

Değişkenler 
df 

Ortalama 

Kare 
F p η2 F Λ η2 

Cinsiyet 

Yönetsel Faktörler 1 ,092 ,326 ,569 ,004 

1,055 ,384 ,057 
Bireysel Faktörler 1 ,093 ,269 ,605 ,003 

İş Faktörleri 1 1,066 2,744 ,101 ,030 

Diğer Faktörler 1 ,030 ,102 ,750 ,001 

 

Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen faktörlerin cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına yönelik analiz sonucunda anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (F=1,055; 

Λ=,384>0,05). 
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Tablo 11. Eğitim Düzeyine Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 En Son Mezun Olunan Okul Ort. SS N 

Yönetsel 

Faktörler 

Lise 4,24 ,399 18 

Önlisans 4,00 ,570 12 

Lisans 3,92 ,524 42 

Yüksek Lisans-Doktora-Tıpta Uzmanlık 4,27 ,549 18 

Toplam 4,06 ,529 90 

Bireysel Faktörler 

Lise 4,19 ,433 18 

Önlisans 3,99 ,656 12 

Lisans 3,89 ,594 42 

Yüksek Lisans-Doktora-Tıpta Uzmanlık 4,30 ,568 18 

Toplam 4,04 ,585 90 

İş Faktörleri 

Lise 4,02 ,573 18 

Önlisans 4,11 ,754 12 

Lisans 3,82 ,567 42 

Yüksek Lisans-Doktora-Tıpta Uzmanlık 4,21 ,684 18 

Toplam 3,98 ,630 90 

Diğer Faktörler 

Lise 4,67 ,362 18 

Önlisans 4,67 ,402 12 

Lisans 4,41 ,624 42 

Yüksek Lisans-Doktora-Tıpta Uzmanlık 4,69 ,491 18 

Toplam 4,55 ,536 90 

 

Yukarıdaki tabloda, eğitim düzeyine göre motivasyonu etkileyen faktörlerin tanımlayıcı istatistikleri 

yer almaktadır. Buna göre motivasyonu etkileyen tüm faktörler bağlamında yüksek lisans, doktora 

ve tıpta uzmanlık eğitim düzeyine sahip olanların ortalamasının diğer eğitim düzeyine sahip 

olanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu kısımda, ortalamalar arasındaki farkın anlamlı 

düzeyde olup olmadığının tespitine yönelik oluşturulan modele ilişkin sonuçlar ise aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. 

Tablo 12. Eğitim Düzeyine Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması 

  Bağımlı Değişkenlere Ait Model Özeti Modelin Sonucu 

Grup 

Değişkeni 

Bağımlı 

Değişkenler 
df 

Ortalama 

Kare 
F p η2 F Λ η2 

Eğitim 

Düzeyi 

Yönetsel Faktörler 3 ,756 2,865 ,041 ,091 

1,231 ,263 ,056 
Bireysel Faktörler 3 ,868 2,676 ,052 ,085 

İş Faktörleri 3 ,763 1,988 ,122 ,065 

Diğer Faktörler 3 ,510 1,821 ,149 ,060 

 

Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen faktörlerin eğitim düzeyine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına yönelik analiz sonucunda anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (F=1,231; 

Λ=,263>0,05). 
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Tablo 13. Yaşa Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Yaş Ort. SS N 

Yönetsel Faktörler 

18-29 yaş 4,00 ,541 43 

30-39 yaş 3,97 ,546 20 

40 yaş ve üzeri 4,23 ,475 27 

Toplam 4,06 ,529 90 

Bireysel Faktörler 

18-29 yaş 4,02 ,656 43 

30-39 yaş 4,03 ,546 20 

40 yaş ve üzeri 4,10 ,506 27 

Toplam 4,04 ,585 90 

İş Faktörleri 

18-29 yaş 3,82 ,647 43 

30-39 yaş 3,95 ,623 20 

40 yaş ve üzeri 4,25 ,528 27 

Toplam 3,98 ,630 90 

Diğer Faktörler 

18-29 yaş 4,47 ,596 43 

30-39 yaş 4,57 ,485 20 

40 yaş ve üzeri 4,68 ,457 27 

Toplam 4,55 ,536 90 

 

Yukarıdaki tabloda, yaşa göre motivasyonu etkileyen faktörlerin tanımlayıcı istatistikleri yer 

almaktadır. Buna göre motivasyonu etkileyen tüm faktörler bağlamında 40 yaş ve üzerinde 

olanların ortalamasının diğer yaş gruplarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu kısımda, 

ortalamalar arasındaki farkın anlamlı düzeyde olup olmadığının tespitine yönelik oluşturulan 

modele ilişkin sonuçlar ise aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 14. Yaşa Göre Motivasyonu Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması 

  Bağımlı Değişkenlere Ait Model Özeti Modelin Sonucu 

Grup 

Değişkeni 

Bağımlı 

Değişkenler 
df 

Ortalama 

Kare 
F p η2 F Λ η2 

Yaş 

Yönetsel Faktörler 2 ,554 2,021 ,139 ,044 

2,384 ,019 ,102 
Bireysel Faktörler 2 ,057 ,164 ,849 ,004 

İş Faktörleri 2 1,537 4,154 ,019 ,087 

Diğer Faktörler 2 ,382 1,339 ,267 ,030 

 

Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen faktörlerin yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

yönelik analiz sonucunda anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=2,384; Λ=,019<0,05). 

Burada yaş değişkeninin bağımlı değişkenlerdeki değişimin %10,2’sini açıkladığı görülmektedir. 

Bağımlı değişkenlerin herbirinin yaşa göre farklılığının tespitine yönelik sonuçlara bakıldığında ise 

yönetsel faktörler (p=,139), bireysel faktörler (p=,849) ve diğer faktörlerin (p=,267) anlamlı 

düzeyde farklılaşmadığı; iş faktörlerinin ise farklılaştığı tespit edilmiştir (p=,019). Burada, yaşın iş 

faktörleri üzerinde%8,7’lik düzeyde bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

3. Sonuç 

Bu çalışma, sağlık çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen yönetsel faktörler, bireysel faktörler, iş 

faktörleri ve diğer faktörlerin demografik özelliklere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp 

farklılaşmadığının tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bu kapsamda veri toplama 

tekniklerinden anket yöntemine başvurulmuştur. Anket uygulaması sonucu elde edilen verilerin 

çözümlenmesi sonucunda sağlık çalışanlarının medeni durumlarına göre motivasyonlarını etkileyen 

faktörlerin karşılaştırılmasına yönelik yapılan analiz sonucunda 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edildi. Bu kısımda, medeni durumun motivasyonu etkileyen faktörlerdeki değişimin 

%16,6’sını açıkladığı tespit edilmiştir. Medeni duruma göre bağımlı değişkenlerin herbirinin ayrı 
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olacak şekilde karşılaştırılmasında ise yönetsel faktörler, bireysel faktörler ve diğer faktörlerin 

anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; iş faktörlerinin ise farklılaştığı tespit edilmiştir. Farklılığın 

görüldüğü değişkenlerde evli olanların ortalamasının bekarlardan yüksek olduğu tespit edildi. 

Soykenar’ın (2008) çalışmasında ise tüm faktörler açısından medeni duruma göre anlamlı bir 

farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aslantürk’ün 2014 yılında yaptığı çalışmada yönetsel ve 

diğer faktörlerin medeni duruma göre farklılaşmadığı, buna karşın bireysel ve iş faktörlerinin 

farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu kısımda ortaya çıkan farklılıkta, evlilerin ortalamasının bekarlardan 

yüksek olduğu kaydedilmiştir. 

Araştırmada sağlık sektöründeki çalışma süresine göre motivasyonu etkileyen faktörlerin 

karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşıldı. Burada çalışma süresinin 

motivasyonu etkileyen faktörlerdeki değişimin %13,5’ini açıkladığı tespit edildi. Çalışma süresine 

göre motivasyonu etkileyen faktörlerin herbirinin ayrı olacak şekilde karşılaştırılmasında ise 

“yönetsel faktörler, iş faktörleri ve diğer faktörlerin” anlamlı düzeyde farklılaştığı buna karşın 

“bireysel faktörlerin” farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Farklılığın görüldüğü değişkenlerde çalışma 

süresi yüksek olanların ortalamasının daha yüksek olduğu tespit edildi. Soykenar (2008) 

çalışmasında yönetsel faktörler, bireysel faktörler ve iş faktörleri açısından çalışma süresine göre 

anlamlı bir farklılık olmadığını, buna karşın diğer faktörler açısından anlamlı bir farklılık olduğunu 

tespit etmiştir. Bu farklılıkta 0-5 yıl mesleki çalışma süresine sahip olanların ortalamasının diğer 

çalışma süresine sahip olanlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aslantürk’ün (2014) çalışmasında 

yönetsel ve bireysel faktörlerin sağlık sektöründe çalışma süresine göre farklılık göstermediği, iş 

faktörleri ve diğer faktörlerin ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu kısımda ortaya 

çıkan farklılıkta, sektörde çalışma süresi az olanların ortalamasının diğer çalışma süresine sahip 

olanlardan yüksek olduğu kaydedilmiştir. 

Meslek değişkenine göre motivasyonu etkileyen faktörlerin karşılaştırılmasına yönelik sonuçlarda, 

benzer şekilde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edildi. Bu kısımda, meslek değişkeninin bağımlı 

değişkenlerdeki değişimin %15,2’sini açıkladığı ortaya çıktı. Meslek değişkenine göre bağımlı 

değişkenlerin herbirinin ayrı ayrı olacak şekilde karşılaştırılmasında ise sadece “iş faktörlerinin” 

farklılaşmadığı tespit edildi. Soykenar’ın (2008) çalışmasında da benzer şekilde sadece iş 

faktörlerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Aslantürk’ün (2014) çalışmasında ise 

üm faktörler bağlamında meslek değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Katılımcıların cinsiyetleri ve eğitim düzeyleri ile motivasyonu etkileyen faktörlerin 

karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edildi. Aslantürk’ün (2014) çalışmasında da 

benzer şekilde cinsiyete ve eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Soykenar’ın (2008) yaptığı çalışmada yönetsel faktörler, iş faktörleri ve bireysel faktörler 

bağlamında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı buna karşın diğer faktörler bağlamında 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkta kadınların ortalamasının erkeklerden 

yüksek olduğu kaydedilmiştir. Bu çalışmada eğitim düzeyine göre ise motivasyonu etkileyen 

faktörlerin anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Son olarak, sağlık çalışanlarının yaşlarına göre motivasyonlarını etkileyen faktörlerin 

karşılaştırılmasına yönelik yapılan analiz sonucunda 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edildi. Bu kısımda, yaş değişkeninin bağımlı değişkenlerdeki değişimin %10,2’sini açıkladığı 

ortaya konmuştur. Yaş değişkenine göre, bağımlı değişkenlerin herbirini ayrı ayrı olacak şekilde 

karşılaştırılmasında sadece iş faktörlerinin farklılaştığı ve bu değişkenin yaş değişkeni tarafından 

açıklanma yüzdesinin %8,7 olduğu tespit edildi. Soykenar’ın (2008) çalışmasında yaşa göre sadece 

diğer faktörler bağlamında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aslantürk’ün (2014) 

çalışmasında tüm faktörler bağlamında yaşa göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

4. Öneriler 

Çalışmanın sadece İstanbul ili Pendik ilçesinde gerçekleştiği göz önüne alınıra farklı örneklem 

kitleleri ile yeni çalışmalar yapılabilir. 
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Çalışmada anket yapılan hastanenin özel bir sağlık kuruluşu olduğu göz önüne alınırsa, devlet 

hastanesi özelinde de çalışmalar yapılarak hastane türüne göre yeni çalışmalar yapılabilir. 

Çalışmada motivasyonu etkileyen faktörlerin demografik özelliklere göre incelenmesinde nicel 

analiz yöntemine başvurulmuştur. Burada katılımcıların motivasyonlarını etkileyen faktörler ile 

cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve sektördeki çalışma süresi gibi değişkenlere göre 

farklılığın olup olmadığı tespit edilmiştir. Gelecekteki araştırmalarda farklı değişkenlere (gelir 

düzeyi ve mevcut hastanedeki çalışma süresi gibi) göre farklılığın olup olmadığı tespit edilebilir. 
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Abstract 

Soil enzymes are a group of enzymes that inhabits in soil and play a key role regularly in 

maintaining of ecology, physical and chemical properties, fertility and health of soil. These enzymes 

work in biochemical processes of overall organic matter decomposition in the soil system. In 

addition, these enzymes catalyze the reactions that are necessary in vital processes of soil 

microorganisms, stabilization of soil structure, decomposition of organic wastes and nutrient 

cycling. Decomposition of organic matter is a complex process that requires the combined effects of 

multiple organisms. In particular, soil microorganisms help to depolymerize and mineralize the 

complex organic compounds into the small molecules by producing many different extracellular 

enzymes. Determination of different extracellular enzymes in soil was revealed as an important tool 

for the evaluation of soil functionality in the context of nutrient cycling and microbial nutrient 

demand. Among the extracellular enzymes related with nitrogen (N), urease (urea amidohydrolase, 

EC 3.5.1.5) is responsible for the breakdown of urea. In general, amidohydrolases are good proxies 

in nitrogen mineralization and they transform small nitrogen containing organic compounds into 

inorganic N compounds like ammonia (NH3). Urease breakdown specifically urea into ammonia 

and carbon dioxide (CO2). The enzyme lives widespread in soils and it’s one of the soil enzymes 

that were determined experimentally for the first time in the 1940s. Urease has an important role in 

the occurrence of accessibility of N for plant growth in N cycle and in the widespread usage of urea 

as a fertilizer. Studies about the importance of soil urease activity and effects of different 

applications on this enzyme were examined in this review. Based on these studies, it may be 

suggested that more field-based and long-term researches are required for the determination of 

unknown factors that decrease the efficiency of urease in the ecosystem.  

Keywords: Soil enzymes, Urea amidohydralase, Nitrogen cycle, Soil urease 

1. Introduction 

1.1. Enzymes 

Enzymes are molecules that speed up the reactions by lowering activation energy levels of these 

reactions (Figure 1). In living organisms, enzymes are proteins that act as biological catalysts (Alef 

& Nannipieri, 1995; Önal, 2010). Part of enzyme that only contain protein and not contain any non-

organic and non-inorganic other molecules is called “apoenzyme”, catalytic structure of enzyme 

that is protein based and contain organic or inorganic other molecules is called “haloenzyme”. 

Metal ions that are not protein and are required for enzyme activities are called “cofactor” while 

other organic molecules that are required for enzyme activities are called “coenzyme”. Molecules 

that are converted through entering reaction by enzymes are called “substrate”. Enzyme molecules 

contain a catalytic site in a specific region and they catalyze the substrates with this site. This site is 

called as “active site” (Önal, 2010). Every enzyme’s active site is unique to substrate that were 

catalyzed. This uniqueness results as the one of the most important properties of enzymes that 

makes both their catalyzed reaction type and substrate types unique. However, uniqueness of 

catabolic enzymes generally is lower than the enzymes that take place in anabolic reactions (Önal, 

2010; Şahin, 2020).  
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Figure 1. Mechanism of enzymatic reaction (E: Enzyme, S:Substate, P: Product, Onal, 2007) 

On the other hand, their roles in plant nutrition can’t be replaced with another compound. Their 

functions in dissolving of food in ionic forms that are necessary for the survival of plant and animal 

kingdoms are quite pragmatic. Enzymes are important for the understanding of belowground 

biochemistry and of role of soil in global carbon cycle.  These biological agents are active as in 

living soil organisms and function independently as extracellular proteins produced and released by 

roots and fungi into the soil. Enzymes in the soil can survive for weeks and maintain a ghostly after 

life activity (Bakshi & Varma, 2011) 

1.2. Soil Enzymes 

Enzymes in the soil system play important biochemical functions in the organic matter 

decomposition (Burns, 1983; Sinsabaugh et al., 1991). These biological agents are important for 

catalyzing important reactions necessary for the vital processes of microorganisms in soils and for 

the stabilization of soil structure, the breakdown of organic wastes, formation of organic matter, and 

nutrient cycling (Dick, 1994). These enzymes in the soil are continuously being synthesized, 

accumulated, and/or decomposed and therefore they play a key role in nutrient cycling in 

ecosystems (Dick, 1997; Tabatabai, 1994).  

Soil enzymes have a close relationship with the other biological properties of soil while they play an 

important role in mineralization process in the soil (Frankenberger & Dick, 1983; Tate, 1987). 

Increase in soil enzyme activity generally showed correlation with the increase of soil organic 

matter (Speir, 1977). This condition indicated that soil microbiota related with population dynamics 

(Speir, 1977; Speir & Ross, 1976). Enzymes that were supported by organic applications directly 

can affect soil enzymes. Many of the enzymes have important roles in the formation of durable 

organic molecules that contributes the chemical stability of soil ecosystem (Arcak et al., 1999). 

Due to their non-resistant condition to the environmental factors, enzymes that entered to the soil 

through plant residues lose their activity by constant breakdown . For this reason, increase of plant 

enzymes in soil as a result of any condition could be a significant effect on soil enzyme activities. 

Urease activities in the soils continuous wheat culture were lower than in the soils of fallow and 

legume fields. Compared to fallow and stubble lands, urease activities increased in legume rotation 

applied fields. This increase could be explained with the conversion of atmospheric nitrogen into 

organic nitrogen by enzymes that were released by nitrogen bacteria using atmospheric nitrogen 

through the decrease activation energy levels of nitrogen molecules (Haktanır, 1973). 

One of the most important functions of ecosystems is to be the maintaining of matter and energy 

cycles in the soils. In this context, soil microorganisms have great importance for the regulation of 

these energy and matter cycles (Alef & Nannipieri, 1995; Dotaniya et al., 2019; Kandeler et al., 

2011; Tabatabai, 1994; Tabatabai, 2003). Intracellular enzymes within microorganisms and 

extracellular enzymes originated from microorganisms, plants and soil fauna that were both free in 
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soil liquid phase and adsorbed by clay and humic substances take place in the decomposition of 

organic matter (Srinivasa Rao et al., 2017; Utobo & Tewari, 2015). Soil enzymes’ ability of quick 

reaction to natural or anthropogenic factors and determination of their response with easy, sensitive, 

accurate and cheap methods attract the interest of many scientists (Dotaniya et al., 2019; Kizilkaya 

et al., 1998; Kizilkaya et al., 2004). Thus, soil enzymes are considered to be biological indicators 

for understanding of changes in natural (Kuscu, 2019) and agricultural (Kizilkaya et al., 1998) 

fields against environmental factors and soil quality and fertility (Dotaniya et al., 2019). 

Because of regulation of organic residues and soil enzymes are interrelated with each other, not 

only introduction of organic residues to the soil may have important roles in soil chemical and 

biochemical environment but also rates of plant available nutrients could be affected for crop fields 

as well as other life forms in soil. Thus, it’s estimated that any regulator with the effects of soil 

biological populations indicate some changes in soil enzyme activity levels practically. Enzyme 

activities in soil can greatly be affected by plant species. In addition, changes in enzymatic activities 

are related with enzyme production (Arcak et al., 1999). 

Groups of soil enzymes include:1. Enzymes related with living and metabolically active cells in 

soil; found in cell’s cytoplasm, bound to cell wall or as extracellular enzymes that have been 

produced by the cell itself, 2. Enzymes related with viable but non-proliferating cells (such as 

spores), 3. Enzymes that are linked with dead cells or with cell debris, or which have diffused away 

from dead/dying cells that originally produced them, 4. Enzymes that are permanently immobilized 

on soil clay and humic particles (Bakshi & Varma, 2011) 

These enzymes as indicated in Table 1 may be consist of amylase, arylsulphatases, glucosidase, 

cellulose, chitinase, phosphatase, protease, and urease released from plants, animals, organic 

compounds and microorganisms, and soils (Bakshi & Varma, 2011).  

Table 1. Overview of enzymes studied in soil and litter (Baldrian, 2009) 

Enzyme EC Process 

Endoglucanase 3.2.1.4 

Cellulose degradation Cellobiohydrolase 3.2.1.91 

β-glucosidase 3.2.1.21 

Endoxylanase 3.2.1.8 

Degradation of hemicelluloses 
Endomannanase 3.2.1.78 

β-glycosidases 3.2.1.XX 

Esterases 3.2.1.XX 

Endochitinase 3.2.1.14 

Polysaccharide degradation N-acetlyglucosaminidase 3.2.1.52 

α-glucosidase 3.2.1.3 

Mn-peroxidase 1.11.1.13 

Lignin transformation 
Lignin peroxidase 1.11.1.14 

Laccase (phenoloxidase) 1.10.3.2 

H2O2-producing enzymes 1.1.3.XX 

Proteases 3.4.21.XX 

N acquisition Aminopeptidases 3.4.11.XX 

Urease 3.5.1.5 

Phoshomonoesterase 3.1.3.1 
P acquisition 

Phospohodiesterase 3.1.4.1 

Arylsulfatase 3.1.6.1 S acquisition 

1.3. Soil Urease Activity 

Urease (Urea amidohydrolase, EC 3.5.1.5) is one of the most important enzymes that play a key 

role in nitrogen cycle (Kuscu, 2019; Srinivasa Rao et al., 2017; Tabatabai, 1994). This enzyme was 

first crystallized by Sumner in 1926 and with this study Sumner was given Nobel Chemistry Prize 

in 1946 (Kappaun et al., 2018; Sumner, 1926). Urease broke down C-N bonds that take place 

outside of peptid bonds in the amids (Tabatabai, 1994). Having nickel ions (Ni+2) on active site as 
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cofactor, molecular weight of urease enzyme is between 1510 and 4800 kDa. This enzyme take 

place in catalyst reactions of hydroxyurea, dihydroxyurea and semicarbazides as well as it uses urea 

as substrate and converts it to ammonia and carbon dioxide (Kappaun et al., 2018; Srinivasa Rao et 

al., 2017; Tabatabai, 1994). 

Sources of urease enzyme in nature are plants, animals and microorganisms (Dotaniya et al., 2019; 

Kandeler et al., 2011; Tabatabai, 1994). In addition, urease can be found in soils and 

microorganisms as intracellular structure and in humic substances and mostly combined with other 

soil colloids as extracellular structure (Kandeler et al., 2011; Kappaun et al., 2018; Kravkaz Kuşcu 

& Karaöz, 2015). Urease in extracellular structure can protect its catalytic activity for a long time 

while free living extracellular urease can be rapidly breakdown by proteolytic enzymes in enzymes 

(Kandeler et al., 2011; Utobo & Tewari, 2015). It was reported that urease activity in nature ranged 

between 0.14 and 14.3 μmol NH3-N gr-1 h-1 (Kandeler et al., 2011; Nannipieri et al., 2002). In 

another study, it was ranged between 24.12 and 39.03 mg N 100 g-1 dry soil (Kizilkaya et al., 1998). 

It was noted that urease activities in soils had an important relationship with soil properties like 

organic matter, texture, pH, cation exchange capacity (CEC) while urease activity was increased 

through the mixation of organic residues with soils (Özdemir et al., 2000). 

Many researchers have reported the correlations between soil urease activity and some of the soil 

properties (Dharmakeerthi & Thenabadu, 1996). Urease activity was found to be positively related 

with CEC, contents of silt and clay and organic carbon (OC) while it was negatively related with pH 

and sand irrespective of depth (Singh et al., 1991). In addition, Speir et al. (1980) indicated that 

urease activity was to be significantly correlated with protease activity, OC, total sulphur and 

nitrogen (TN). A positive correlation was found among urease activity and silt with clay, TN and 

OC (Dash et al., 1981). It was reported that urea hydrolysis rates in cultivated soils were positively 

to be correlated with TN and OC (Reynolds et al., 1985). Urease activity had showed high 

correlation with OC and weak correlation with pH in 100 surface soils in Australia (McGarity & 

Myers, 1967). It was indicated that most of the variation in urease activity in studied soils was 

caused by organic matter through using multiple regression analysis (Zantua et al., 1977).  On the 

other hand, there was found no relationship between urease activity and OC or texture in acidic tea 

soils but it was reported that activity of this enzyme was dependent on polyphenol content of soil 

(Wickremasinghe et al., 1981).  

Relationship between soil urease activity and vegetation of the soil was also reported (Palma & 

Conti, 1990). Urease activity was higher in soils under vegetation than vegetation free soils and 

authors attributed it to higher microbial activity and proliferation in the rhizosphere (Reddy et al., 

1987). Urease activity was lower in uncultivated soils taken from Himchal Pradesh than in 

grassland and forest soils while authors claimed that this enzyme activity was highest in grassland 

soils (Gupta & Bhardwaj, 1990). In addition to that, urease activity in the cultivated soils was much 

higher than in non-cultivated (40 years without cultivation) (Fenn et al., 1992). It was reported that 

soil urease activity was constantly decreased in fallow soil while it remained stable under rye grass 

as time passed (Speir et al., 1980). When a plant cover was eliminated by a herbicide, soil urease 

activity was decreased (Voets et al., 1974). 

One of the most variable indicators among the tested spatial variability of many enzyme activities 

and chemical properties was reported to be soil urease activity (Bonmati et al., 1991). But the 

amount of urease decreases in deep horizons of soil profiles that is a common situation with many 

enzymes (Dharmakeerthi & Thenabadu, 1996). Soil urease activity was highest in the surface 

horizons (McGarity & Myers, 1967; Myers & McGarity, 1968; Roberge & Knowles, 1967). In 

addition, urease activity in subsurface horizons was 1.6 times lower than in surface horizons of 

Appalchian soils (Baligar et al., 1991). It was indicated that soil organic carbon content was the 

major factor affecting the level and distribution of urease activity in the soil profile but other soil 

properties like soil texture, gleying and reaction modify this relationship within particular horizons 

(Myers & McGarity, 1968; Tabatabai, 1977). For instance, it was reported that urease activity in 
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surface soils was lower than in sub soil of central irrigation fields of South Africa (Thormahlen & 

Du Preez, 1991).  

Urease activity in non-calcareous soils was higher than in calcareous soils while it was low in saline 

soils based on the study of Myers and McGarity (1968).  Due to the harmful effects of calcium 

(Ca+2) on organisms that produce urease, soil urease activity was reported to be much less in both 

alkaline and carbonate rich soils (Skujins, 1967). In another study, Sahrawat (1980) reported that 

highest and lowest urease activities in rice fields was determined in alkalized Maahas clay (Maahas 

clay+1.3% Na2CO3) soils and in the Malino acid-sulfate soils in Philippines, respectively. Same 

author claimed that the existence of 0.5% NaCl (Sodium chloride) had no effect on soil urease 

activity while alkali increased it.  

While determining the conditions of urea to water logged soils, researchers found that much less 

pronounced in flood water overlying the soil than in soil (Delaune & Patrick, 1970). Any urease 

activity in flood water of rice soils was not detected by same author through the incubation of these 

soils in the laboratory. On the other hand, this activity was determined in the some of the flood 

waters of rice growing soils and it was claimed that part of the urea applied on the surface water 

may be enough for hydrolyzing (Sahrawat, 1980). 

1.4. Effects of Some Applications on Soil Urease Activity 

1.4.1. Pesticides 

It was reported that urea hydrolysis was inhibited by some certain substituted urea herbicides 

(Diuron, Fenuron, Linuron, Monuron and Neburon) for 10 to 30 per cent in soils in Italia (Cervelli 

et al., 1976). However, most of the studies in the last fifteen years showed that herbicides and 

fungicides appear to have no effect (Bacmaga et al., 2012; Cycon et al., 2010; Romero et al., 2010; 

Tejada et al., 2011; Yan et al., 2011) or decreased urease activity (Caceres et al., 2009; Sukul, 2006; 

Tejada, 2009). Treatments of pesticides cause reduction in urea hydrolysis and it leads to decrease 

in soil urease activity. This process is generally considered as beneficial, because it helps to regulate 

nitrogen availability to plants (Antonious, 2003). On the other hand, urease activity was stimulated 

by fungicides carbendazim and validamycin, respectively, up to 70% and 13-21% (Qian et al., 

2007; Yan et al., 2011). The amendment of pesticides except carbendazim and validamycin appear 

to have no influence on or inhibit the urease activity (Riah et al., 2014) 

1.4.2. Organic Materials 

Soil urease activity was increased in a maize field that was fertilized with oat cover crops 

(Mukumbareza et al., 2015). Using organic fertilizers like compost, straw mulch and sewage sludge 

increases and soil tillage decreases the activity of urease (Crecchio et al., 2004; Kizilkaya & 

Bayrakli, 2005; Meyer et al., 2015). In addition, application of wintery wastewater in four different 

vineyard soils increased soil urease activity more than municipal water (Mulidzi & Wooldridge, 

2016). In contrast, soils fertilized with a nitrogen source in a long term decreased soil urease 

activity compared to unfertilized soils (Mohammadi, 2011) 

1.4.3. Soil Warming 

Meta-analysis of soil warming experiments showed that urease activity was increased by soil 

warming and the magnitude of this increase depended on warming duration, increase in temperature 

and ecosystem (Bai et al., 2018). After up to two years of soil warming, soil warming increased 

urease activity by 29%. This activity increased by 16% with warming of 0-1.5°C and by 8% with 

warming more than 1.5°C. The order of increased urease activity was reported as forests (32%)> 

shrub lands (10%)> grasslands (9%)> wetlands (10%) (Bai et al., 2018) 

2. Conclusions 

Soil enzymes are catalysts that maintain decomposition of organic matter and nutrient cycling in 

soils. Improving the soil management and quality require a better understanding of the function of 
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soil enzymes and the condition affecting their activity. It was clearly indicated that one of the most 

important enzymes in soil is urease that determine the fate of urea in soil. Soil urease activity may 

be affected by temperature, organic materials, pH, moisture, pesticides as well as quality and 

quantity of substrate. It can be concluded that more field-based and long-term researches are 

required for the determination of unknown factors that decrease the efficiency of urease in the 

ecosystem based on the studies in this review. 
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Abstract 

The success of root canal treatment depends on an accurate diagnosis, preparation of an adequate 

access cavity, effective cleaning and shaping of the root canal, and lastly its three-dimensional 

hermetic filling and sealing. The primary goal of root canal therapy is to obtain a liquid-tight canal 

filling without microbial recontamination. Root canal filling materials that are in contact with the 

vital structures of the body, such as implants; It should have many properties such as 

biocompatibility, occlusion capability according to its function and location. At the same time, the 

filling material should be able to adapt to the variable structure of the root canal system. Scientific 

and technological developments in the field of endodontics in the last 40 years; It has led to the 

emergence of more practical methods suitable for the complex structure of the pulp cavity. Despite 

these developments; There are many published reports involving the overflow of root canal filling 

to alveolar bone, neurovascular anatomy and maxillary sinus. Neural complications that occur as a 

result of endodontic filling are an important problem. It is critical to define the toxicity of the 

materials used in endodontic filling and the factors affecting the prognosis of the injury resulting 

from this exposure. In this study, errors that may occur during the obturation of root canals and the 

precautions to be taken against these errors are evaluated. 

Keywords: Gutta-percha, neurovascular damage, overfilling, root canal filling, thermoplastic 

gutta-percha. 

1. Giriş  

Endodontik tedavisinin son basamağı olan kök kanal dolumun uygun ve yeterli şekilde 

tamamlanması gerçekleştirilen tedavinin doğrudan başarısını etkilemektedir. Kök kanal tedavisinde 

nekrotik pulpanın çıkarılması ve bakteriyel eliminasyonun sağlanmasında kök kanal şekillendirmesi 

ve irrigasyonu primer etki sağlarken; kök kanal dolgusu, enstrümanların ve yıkama solüsyonlarının 

ulaşamadığı bölgelerde tıkama sağlayıp bakterilerin besin ve oksijene ulaşmasını engelleyerek 

tedavinin bütünlüğünü sağlamaktadır. Avrupa Endodontoloji Derneği'nin endodontik tedavi için 

kalite kılavuzuna ilişkin on yıllık bir fikir birliği raporunda, "Kullanılan herhangi bir endodontik 

tekniğin amacının, hazırlanan kanal boşluğunu (pulpa odasından apikal sonlanıma kadar) tıkayan 

biyo-uyumlu, hermetik olarak sızdırmaz bir kanal dolgusu uygulamak" olduğu açıkça ifade 

edilmektedir [1]. 

Kanal enstrümantasyonunda, döner aletlerin ve kanal dolumunda ısı ile çalışan sistemlerin son 

yirmi yılda hekimler arasında yaygınlaşması; endodontik materyallerin periapikal dokulara ulaşma 

olasılığını oldukça arttırmıştır. Literatürde, kök kanal dolum materyallerinin taşmasını takiben 

alveoler kemiğe, maksiler sinüse ve nörovasküler yapıya zarar veren incelemeler bulunmaktadır. 

Endodontik tedavi sonrası gelişen parestezi vakaları ciddi bir nöral komplikasyon olarak 

değerlendirilmektedir. Endodontik prosedürler sırasında bu tür yaralanmaları önlemek sağlam bir 

stratejik yaklaşım gerektirmektedir. 
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2. Kök Kanalların Dolum Aşamasında Ortaya Çıkabilecek Hatalar 

Kök kanalların dolum aşamasında ortaya çıkabilecek hataları; şekillendirmeye bağlı kök kanal 

dolum hataları, taşkın veya zayıf kök kanal dolumu ve dolum materyallerinin etkisi, termoplastik 

güta-perka sistemlerinde ısının etkisi ve son olarak nörovasküler yapıdaki hasarlar başlıkları altında 

sınıflandırılmıştır. 

2.1. Şekillendirmeye Bağlı Kök Kanal Dolum Hataları 

Weine ve Lio [2] paslanmaz çelik enstrümanlarla kanalları genişletirken preparasyon hatalarını ve 

buna bağlı olarak dolum hatalarının meydana gelebileceğini belirtmiştir. Materyal ekstrüzyonu, 

basamak oluşumu, apikal perforasyonlar, orijinal kanal pozisyonunun kaybı ve kum saati oluşumu 

olası klinik hataları kapsamaktadır. Walia et al. [3] paslanmaz çelik enstrümantasyonlarla NiTi 

enstrümanları karşılaştırdığı bir çalışmada, bu tür hataların daha az meydana gelerek kanal 

anatomisine daha yakın preparasyonlar oluşturabileceğini bildirmiştir. Yeni geliştirilen döner NiTi 

döner sistemleri ve bu enstrümanlara uygulanan ısıl işlem teknikleri ile kök kanal yapısının koruyan 

bir şekillendirme yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

2.2. Taşkın veya Zayıf Kök Kanal Dolumu ve Dolum Materyallerinin Etkisi 

Son zamanlarda, birçok endodontik obturasyon materyaline karşı gelişen doku reaksiyonlarını 

tanımlayan bilimsel çalışmalar biyolojik literatürün önemli bir kısmında mevcuttur. Çoğu pat tam 

anlamıyla kullanıldığında, fibroblastik, osteoblastik veya sementoblastik aktiviteyi stimüle eden 

antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. En çok kanal patları bağ dokuda başlangıç 

akut inflamatuar reaksiyonlar üretir.  Bunu, fagozitozis mekanizmasında tanınmış bir özellik olan 

kronik bir yabancı cisim reaksiyonu izler. Doku sıvılarında materyal dağıldığı için, makrofajlar 

yabancı cisimlerin temizlenmesinde predominant bir elementtir. Bu veriler göstermiştir ki; 

periapikal dokulardaki geniş miktarlarda yabancı materyalin varlığı problemin devamlılığına neden 

olur ve bu devamlılığa içeriye çekilen materyalin toksisitesi tarafından yakıt sağlanmaktadır. 

Özellikle de açığa çıkan yan ürünler tamir için gerekli olan periradikuler hücre popülasyonlarının 

yaşayabilirlik ve proliferasyon mekanizmaları üzerine ters bir etkisi vardır. 

• Tüm kök kanal patları taze karıştırılmış halde irritanlardır. 

• Bazı kök kanal patları sertleşmeden sonra, irritan komponentlerini kaybederler ve inert 

olurlar. 

• Tüm kök kanal patları abzorbe edilebilirler. 

• Kök kanal patlarının bileşenlerinin abzorpsiyon süreci, immün sistem tarafından yönetilir. 

• Tüm kök kanal sistemini sadece patla doldurulan yöntemde patların rezorpsiyonu, pat ve 

solid kor materyali kullanılarak doldurulan kanallara oranla daha hızlı gerçekleşecektir. 

• Taşkın olmayan bir kanal dolumunda, kök kanal patının minimum bir miktarı periapikal 

dokulara maruz bırakılmalıdır. 

Endodontik tedavide kullanılan kanal patları, ana kök kanal dolgu materyalleri ile kanal duvarları 

arasındaki düzensiz boşlukları doldurarak bakteri geçirmez bir sistem sağlamak temel işlevidir. 

Apikal foramen zayıf olarak doldurulmuşsa, tam temizlenmiş ve şekillendirilmiş bir kanal dahi kan 

proteinlerinin apikal sızması ile mikroorganizmaların tekrar büyümesine ve çoğalmasına yol açar ve 

endodontik başarısızlık ile sonuçlanır. Mikrobiyal faktörlerin yokluğunda bile kök dolgusu 

maddelerinin yabancı cisim reaksiyonuna yol açarak endodontik tedaviye dirençli periapikal 

lezyonların gelişmesine yol açabileceği bildirilmiştir [4]. 

Hayvan modellerinde kök kanalı simanlarının emilebilirliğine ilişkin araştırmalar, düşük 

çözünürlüğe sahip çok sert ve kompakt simanların fibröz bağ dokusu tarafından etrafının sarıldığını 

göstermiştir [5]. Daha az yoğun ve daha fazla çözünür simanların ise daha hızlı dağıldığı ve 

emildiği gösterilmiştir. Periapikal dokularda fazla miktarda taşkın dolgu maddesi bulunması, kemik 
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nekrozuna, ardından kemik erimesine ve ardından dolgu malzemelerinin emilmesine neden 

olmuştur. Çoğu kök kanal simanı, bağ dokularında ilk akut inflamatuar reaksiyon oluşturur [6]. 

Bunu, fagositozun bilinen bir özelliği olan kronik yabancı cisim reaksiyonu takip eder. Materyal 

doku sıvılarında parçalandıkça, makrofajlar yabancı cismin elemine edilmesinde temel etken olarak 

görev alırlar. Bu devam eden süreç, periapikal dokularda büyük miktarlarda yabancı materyalin 

varlığının, parçalanmanın kalıcı olmasına neden olduğunu ve kalıcılığın, yutulan materyalin 

toksisitesiyle beslendiğini göstermektedir. Özellikle yıkım ürünleri, onarım için gerekli olan 

periradiküler hücre popülasyonlarının proliferasyonu ve yaşayabilirliği üzerinde olumsuz bir etkiye 

sahip olabilir [7]. 

2.3. Termoplastik Güta-Perka Sistemlerinde Isının Etkisi  

Çeşitli in vitro çalışmalar, termoplastik güta-perka kullanımı sırasında açığa çıkan ısısının zararlı 

etkileri üzerine araştırmalar yapılmıştır [8, 9]. Termoplastik güta-perka tarafından oluşturulan ısı 

düzeyleri, klinik olarak zararlı düzeylerde görünmemektedir ve geri dönüşümsüz doku yıkımına 

dair bir kanıt gözlenmemiştir [9]. Kullanımında üretici protokolleri takip edildiğinde in-vivo ve in-

vitro diğer çalışmalarda benzer sonuçlar elde edildi [10, 11]. Ancak Bailey et al [12]. güta-perkanın 

ultrasonik kondensasyonunun kullanıldığı bir çalışmada, yüksek güç ayarı ve 15 saniyelik bir 

aktivasyon enerjisi, 10˚C olarak tanımlanmış olan zararlı eşiğin ötesinde bir kök yüzey ısı artışı 

gözlenmiştir. Dış kök sıcaklığı 10 C'yi aşan artışların, geri dönüşümsüz kemik ve tutunma hasarı 

ürettiği ve dentin üzerinde dehidratasyon etkilerinin sıklıkla rezorpsiyon ile sonuçlandığı genel 

olarak kabul edilmektedir [13]. Azmaz et al [14]. ısı-şok proteinlerinin ve mineralize dokuların 

mesajcı RNA (mRNA) ifadeleri üzerindeki devamlı ısı dalgası tekniği ve termoplastik güta-perka 

enjeksiyonu tekniğinin etkisini incelediği bir çalışmada sıcak gütaperka tekniklerinin, ısı-şok 

proteinleri için genlerin mRNA ekspresyonlarını ve sementoblastların mineralize doku ile ilişkili 

proteinlerini azalttığı sonucuna varılmıştır. Literatürde ısıyla yumuşatılmış güta-perka ile aşırı 

doldurmayı içeren klinik vaka raporları artmaktadır [15]. Apikal açıklığı korumaya yönelik mevcut 

uygulama ve termoplastik gütaperka-doldurma tekniklerinin popülerliği, aşırı doldurmaların 

nörovasküler anatomiyi içerme olasılığını artırmıştır.  

Fanibunda et al. [16] para-formaldehit dışındaki kimyasal olarak 'daha güvenli' materyallerin 

inferior alveolar kanala taşmasına bağlı kaynaklanan termal ve mekanik yaralanmanın daha az 

bilinen tehlikesi konusunda uyarmıştır. Mandibular kanala taşkın dolumdan sonra hastada duyusal 

kayıp üzerinde ciddi bir etkiye sahip olan termal olarak sıkıştırılmış bir gutta-perka olgusunu 

bildirmişlerdir. Bu vakada onlar tarafından, sinire mekanik (kompresyon), kimyasal (kalsiyum 

hidroksit) ve termal yaralanma (erimiş gütaperka) tanımlanmıştır. 

Taşıyıcı bazlı güta-perka ilk olarak Thermafil (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK) olarak tanıtılmış 

olup; radyoopak bir plastik taşıyıcı etrafına sarılmış bir güta-perka tabakasından oluşmaktadır [17]. 

Farklı yapışma ve akma özellikleri gösteren güta-perkanın özel bir fırında ısıtılması ile yumuşatılır 

ve siman uygulanmış kök kanalına yerleştirilerek dolum tamamlanır. Taşıyıcı tabanlı bir sistem için 

ideal kanal hazırlığı, siman ve güta-perka akışı için yeterli alan sağlamalıdır [18]. Taşıyıcı bazlı 

sistemlerde, taşıyıcının yerleştirme sırasında piston benzeri etki gösterebilmesinden dolayı fazla 

siman kullanımına karşı önlemler içeren teknikler kullanılmaktadır. 

Taşıyıcı tabanlı dolum sistemlerinin tek gerçek sınırlaması taşkın dolum riski olarak kabul 

edildiğinden, yazarlar ve üreticiler aşağıdaki önemli teknik hatalara karşı uyarmaktadırlar [18]: 

• Aşırı enstrümantasyon ve apikal sonlanımın bozulması dahil olmak üzere hatalı kanal 

şekillendirmesi,  

• Aşırı siman veya gutta-perka,  

• Yerleştirme sırasında aşırı kuvvet ve hız,   

• Uygun olmayan taşıyıcı seçimi. 
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2.4. Nörovasküler Yapıdaki Hasarlar  

İnferior alveoler sinire ciddi hasarı kapsayan literatürdeki raporlar; çinko oksit ojenol, kalsiyum 

hidroksit (CaOH), AH26, Endomethasone, N2 ve benzer paraformaldehit patlarının taşkın 

dolumuyla ilişkili anestezi veya parestezi vakalarını içermektedir. Taşan materyal nörovasküler 

anatomi içerisine yerleştiği zaman, paresteziye sebep olmayan dolum materyali neredeyse 

bulunmamaktadır. Ørstavik et al. [19] mandibular siniri kapsayan yayınlanmış 24 parestezi vaka 

derlemesinde; yaralanmadan sonra 3 aydan 18 aya kadar değişen takip sürecinde, 24 hastanın 

14’ünde iyileşme gözlenmediğini bildirmiştir. Aynı zamanda bu çalışmada, inferior alveoler kanalın 

karakteristik hasarlarını tek taraflı dudak ve diş eti his kaybı ya da uyuşukluğu ya da karıncalanma 

hissi, etkilenmiş mukozanın kuruluğu ve genellikle bu semptomlardan önce meydana gelen 

etkilenmiş bölgedeki şiddetli ağrı olarak tanımlamışlardır. Mandibular kanal içine kök kanal 

dolumun taşmasından sonra meydana gelen parestezinin en büyük sebebi nörotoksik ve kompresif 

etkiler olarak gösterilmektedir. Nörovasküler hasar şüphesinin bulunduğu dişlerde şırıngalar ve 

döner pat doldurucularının kullanılmaması tavsiye edilmektedir.  

Klinik raporlar kompresyon etkileri sonucunda ortaya çıkan epinöral ve intranöral ödemi 

dengelemek için kortikosteroidlerin kullanımını önermektedir. Gatot ve Tovi [20] kortikosteroidin 

fibrozisi önlemedeki amacı gibi burada da inflamasyonun şiddetini sınırlayacağını bildirmişlerdir. 

İnferior alveolar kanal gibi sınırlı alanlarda yumuşak dokulara ve sinirlere kan akışını azaltan veya 

tehlikeye atan iskemiyle sonuçlanan inflamatuar ödeme kompartman sendromu olarak 

adlandırılmaktadır. Kompartman sendromunda kapalı kemik bölmesinde interstisyel basınçta artış 

meydana gelir. Bu sendromun patofizyolojisi; dokuların basıncının artması, kapiller kan akımının 

yavaşlaması ve oksijensizliğe bağlı lokal dokuların nekrozu ile lokal dokuların hemostazının 

bozulmasıdır, aynı zamanda lokalize hemoraji ve iskemi sonrası şişlik meydana gelmektedir. 

Genellikle kompartman sendromlarına ağrı eşlik ederken, sinir dağılımının sıkıştırılması ile duyu 

azalması da meydana gelebileceği belirtilmiştir.  

3. Kök Kanal Dolum Hatalarının Önlenmesi  

Kök kanal dolumunda apikal sonlanımın yeri apikal genişlik ve kök kanal şekillendirmesinin 

geometrisi apeks ve periradiküler dokular arasındaki iletişim doğru görüntülemenin önemi tıkama 

kontrol teknikleri 

3.1. Kök Kanal Dolumunda Apikal Sonlanımın Yeri  

Kanal tedavisindeki ana tartışmalardan biri çalışma uzunluğunun apikal son noktasıdır. Hastayı 

potansiyel yaraya maruz bırakma ve başarı oranının sıklıkla azalması ile ilişkili olduğundan apikal 

foramenin enstrümantasyonundan kaçınılması gerektiği modern endodontideki bir paradigmadır. 

Genellikle çoğu klinisyen yaklaşık olarak kök kanal dolgusu materyali ile apikal dokular arasındaki 

temasın minimum olduğu nokta olan dentin sement birleşiminde yani kanaldaki apikal sıkışma 

bölgesinde biyomekanik enstrümantasyonu bitirmeyi tercih eder. Bu noktada apikal dokular ile 

kanal dolum materyalinin teması minimumdur. Ek olarak çoğu diş hekimi, apikal dokularla iletişimi 

sağlamak ve kanal tıkanıklığını önlemek için “patency” eğelerini kullanmaktadır. 

3 boyutlu bilgi sınırlanmış olsa da konvansiyonel radyograflar, çalışma uzunluğunun 

tanımlanmasında bir standart olarak kalmışlardır. Ancak 4. Jenerasyon apeks bulucuların girişi ile 

kabul edilirliği oldukça artmıştır, bunun yanı sıra çoğu klinisyen periapikal dokulardaki serumdan 

yaralanarak kanal birleşim yerinin tanımlanmasında paper pointleri kullanmaktadır. Genel olarak, 

radyografik apeks ile tıkama materyali arasındaki 0-2mm uzaklık post-operatif radyograflar 

değerlendirildiğinde kabul edilebilir olarak tayin edilmiştir. Apikal tıkama düzeyinin tedavi 

sonuçları üzerine etkisinin araştırıldığı retrospektif bir çalışmada, diğer faktörler arasında 

radyografik apeksten 0-2mm kısa kanal dolumunun en yüksek başarı oranını sağladığı görülmüştür 

[21].  
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Stein ve Corcoran [22] çalışma uzunluğu için sadece radyograflar kullanıldığında kasıtsız taşkın 

enstrümantasyon olasılığını inceledikleri araştırmalarında, çalışma boyunda yerleştirilmiş bir eğenin 

pozisyonu radyografik olarak gerçek boyutundan 0.7mm daha kısa göründüğünü bildirmişlerdir. 

Başka bir araştırmada, radyolojik apeksten 0-2mm kısa çalışmanın molarlarda ve premolarlarda 

apikal foramenin ötesinin enstrümantasyonunun önlenebileceğini garanti etmediği gösterilmiştir. 

Taşkın enstrümantasyondan kaçınmak ve kanal preparasyonun apikal son noktasını tanımlamada 

modern apeks bulucular ile radyografik ölçümlemenin kombine kullanmasını önerilmektedir [23]. 

3.2. Apikal Genişlik ve Kök Kanal Şekillendirmesinin Geometrisi 

Kanal dolumunun kalitesini etkileyecek olan kök kanal şekillendirmesi sırasında en önemli 

sorunlardan biri kompleks kanal anatomisidir. Biyomekanik enstrümantasyondan sonra 

tamamlanmış kanal şekillendirmesi, dolumun yaratacağı iç basınç kuvvetlerine dayanabilmeli ve 

yumuşayabilir sıkıştırılabilir dolum materyaline yeterli rezistans sağlayabilir bir form 

oluşturmalıdır. Kerekes ve Tronstad [24] hem anterior hem de posterior dişlerin bir morfometrik 

ölçüm serisinde, apikal sıkışma bölgesinde, çeşitlilik gösteren çaplar bulmuşlardır. 

Çağdaş endodontik pratiğin güncel şekillendirme stratejilerinde iki konsept bulunmaktadır. 

1) Apikal enstrümantasyonun arttırılması ve minimum taper ile kanalın şekillendirilmesi; 

tedavinin tıkama komponenti üzerine kontrolün kaybı ile materyal ekstrüzyonuna sebep 

olabileceği düşüncesiyle, minimum apikal preparasyon ve kesintisiz taperlı bir 

şekillendirme ile sıkı bir apikal tıkama ve rezistans bir form oluşturulması savunulur.  

2) Sistemdeki kalan bakteri kontaminasyonunu azaltmak ve apikal sonlanıma kadar derin 

irrigasyona izin veren, debrisin uzaklaştırılmasını kolaylaştıran, apikal kanal duvarlarını 

biçimlendirmek için daha geniş apikal kanal çap savunulmuştur. Bazı araştırmalar 35-45 

çaplı eğelerin önemli derecede bakteriyel azalma sağladığını gösterilirken, diğer 

çalışmalarda minimal boyutların geniş çaplar kadar bu görevi yerine getirebileceği de 

gösterilmiştir. 

Ancak herhangi bir preparasyon tekniğinin tek başına enfekte bir kanalda bakteriyel 

kontaminasyonu geri çevirmesinin mümkün olamayacağının dikkat edilmesi gereken noktalardan 

biri olduğu da gösterilmiştir [25]. 

3.3. Apeks ve Periradiküler Dokular Arasındaki İletişim  

Çoğu klinisyen, apikal dokular ve kanal dolum materyalleri arasındaki kontağın minimum olduğu 

yer olan ve en dar nokta olarak gözlenen, semento-dentinal bağlantı bölgesinde enstrümantasyonu 

bitirmeyi tercih etmektedir. Aynı zamanda, bazı klinisyenler küçük pasif eğeler (patency eğeleri), 

apikal dokular ile iletişimi sürdürmek, kanal tıkanıklığını önlemek ve basamak gibi 

enstrümantasyon hatalarından kaçınmak için kullanmaktadır, ancak kullanılan patency eğelerinin 

kanal tedavisinin başarı oranını geliştirdiğine dair bilimsel kanıt bulunmamaktadır.  

Goldberg ve Massone [26], apeksin lateral olarak konumlandığı dişlerde foramenin yer 

değiştirmesinden kaçınmak için mümkün olduğu kadar küçük eğelerin kullanımını tavsiye etmiştir. 

Çoğu klinisyen apikal tıkamanın dentin debrisinden oluşan tıkama olduğunu düşünürken, ekstirpe 

edilmiş pulpanın apikal bölgesindeki kalan kollajen artığı daha olası bir sebeptir. Bu kollajen 

kalıntısı eğelerle apikal daralma bölgesine sıkıştırılabilir ve bu pulpa kalıntısı sıklıkla organizmalar 

tarafından kontamine edilebileceğinden sıkıntılı bir durum oluşabilir. Apikal bölgede temizleme 

tam gerçekleşemediğinde, tamamlanmış kanal tedavisi radyografik olarak başarılı görünse bile, bu 

durum operasyon sonrası semptomatik inflamasyona katkı sağlamaya devam edebilir. 

Diğer araştırmacılar, apikal patency eğelerinin kullanımının; apikal debrisin ekstrüzyonuna, 

inflamasyona ve post-op ağrıya sebep olabilirliğini tartışmaktadırlar. En az 1mm apikal foramenden 

daha kısa dolum yapılsa bile tüm enstrumantasyon stratejilerinin apikal debrisin ekstrüzyonuna 

neden olduğu araştırmalar sonucunda gösterilmiştir.  
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3.4. Doğru Görüntülemenin Önemi 

Çalışma boyu tayininde, literatürde birçok teknik tanımlanmakla beraber, güncel başlıca yöntemler 

radyolojik görüntüleme ve elektronik apeks buluculardır. Konvansiyonel bir radyograftan 2 boyuta 

indirgenmiş bilgi sağlansa da radyograflar çalışma uzunluğu tanımı için çoğunlukla standart 

kullanımda kalmıştır. Radyografik görüntü geleneksel film kullanılıyorsa, ışının kalitesine, filmin 

tipine, ekspoz açısına ve metodun gelişmesine bağlıdır. Dijital radyograflar, geleneksel radyograflar 

ile karşılaştırıldığında görüntü kalitesine ilişkin hala problemler içerse de, gelişen teknoloji ile 

magnifikasyon olanakları dijital basım, radyasyona maruz kalmanın azalması, gerçek zamanlı 

görüntüler ve arşivleme gibi avantajlar sunmaktadır. Dijital görüntülemenin en büyük sağladığı 

yarar, bilgisayar ekranı üzerinde görüntünün manüple edilerek tanıya olan katkısıdır. 

Herhangi bir eksen üzerinde milimetrik dilimleri ile kesit alınabildiği, 3 boyutlu görüntü sağlayan 

CBCT yakın zamanda diş hekimliğinde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle implant gibi 

uygulamalarda sinüs ve nörovasküler yapıların yerinin tam olarak tespit edilebilmesi tekniğin 

popüleritesini arttırmıştır. Elektronik apeks bulucuların evrensel olarak kabul edilebilirliği dördüncü 

jenerasyon apeks bulucuların gelişmesi ile başlamaktadır. Bu modern aletler, çeşitli klinik koşullar 

altında radyografik ölçüm olmadan kanal boyunu tespit etmektedirler.  

3.5. Tıkama Kontrol Teknikleri 

Büyük apikal ekstrüzyonlar genellikle hatalı bir tekniğin kullanımının sonucudur. Sinüs ve 

nörovasküler yapılarla ilişkide olmayan, 3 boyutlu olarak iyi doldurulmuş, toksisitesi düşük 

materyallerin ekstrüzyonunun zarar potansiyeli düşük olacaktır. Tıkama materyallerinin apikal 

kontrolü için tekniklerin değerlendirildiği raporların sayısı literatürde önemli bir yer kaplamaktadır. 

Tronsta [27]maymundaki dentin talaşlarının apikal tıkamasını incelediğinde; mikroorganizma 

olmayan temiz dentin talaşlarının dokular tarafından iyi tolere edilebilen bir apikal matriks 

sağladığını göstermiş olup; bu matriksin iyi bir apikal bariyer sağlarken, kanal dolumunun 

periodontal dokular ile ilişkisini kestiğini belirmiştir. Dentin tıkaçları ile ilgili diğer bir 

çalışmasında, termoplastik tekniklerle ekstrüzyonun önlenmesinde dentin tıkaçları etkili bir araç 

olarak görev yaptığı bildirilmiştir. Bildirilen raporların olumlu çoğunluğu bu tekniğin iyileşmeyi 

arttırdığını gösterirken, çelişkili bulgular da rapor edilmiştir: maymunlarda aşırı enstrumante 

edilmiş kanalların apikal foramenine yerleşen dentin tıkaçları, kemik ve sement birikimini 

kısıtladığı gözlenmiştir [28]. Kedilerde apikal foramenin kasıtlı olarak enstrumante edildiği bir 

çalışmada kalsiyum hidroksid ile dentin tıkacını karşılaştırıldığında, dentin veya kalsiyum hidroksid 

bariyerlerinin eşit olarak iyi çalıştığını bulmuştur [29]. Bununla birlikte kalsiyum hidroksid tıkacı 

daha az dayanıklı ve dentin tıkaçlardan daha az tamamlanmış foramina mineralizasyonları 

oluşturduğu gözlenmiştir.  

Diğer bir çalışmada termoplastik güta-perka edilmiş güta-perkanın apikal ekstrüzyonunu etkileyen 

foramen çapı incelendiğinde, apikal bölgenin çapıyla orantılı olarak materyalin ekstrüzyonu 

arttığını ve 40 çaplı eğenin, 20 çaplı eğeye göre materyal ekstrüzyonuna 2 kat daha fazla izin 

verdiği gözlenmiştir.  

Düz ve eğimli kanallarda lateral kompaksiyon yöntemi ile termoplastik güta-perka sistemler 

karşılaştırıldığında sadece termoplastik güta-perka teknik taşkın dolum oluşturmuştur. 

Termokompaksiyon tekniği kullanıldığında, güta-perka markaları arasında akıcılıktaki önemli 

farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Bu durumlar göz önüne alındığında hibrid teknikler ortaya 

çıkmıştır. Apikal olarak lateral kompaksiyon tekniğiyle beraber termoplastik güta-perka sistemlerin 

kullanımı ya da kloroforma daldırılmış master kon ile termomekanik sıkıştırma tavsiye edilerek, 

materyalin ekstrüzyonu sınırlandırılmaya çalışılmıştır [30]. 

Taşıyıcı bazlı dolum tekniklerinde, obturatörün yerleştirilmesi sırasında piston benzeri etki 

olabileceğinden, fazla siman kullanımına karşı dikkat edilmelidir. 
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Güncel literatürde; inferior alveoler kanal içine materyal ekstrüzyonu meydana geldiğinde, 

semptomların hemen değerlendirilmesi ve inferior alveoler sinir hasarından şüpheleniliyorsa cerrahi 

olarak temizlenmesi gerektiği belirtilmektedir [31]. Herhangi bir taşkın dolumda, cerrahi 

müdahalenin ne zaman yapılacağı, hastaya özgü kapsamlı bir değerlendirilmeye ve objektif 

kriterlere dayandırılmasına bağlıdır.  

4. Sonuçlar 

Endodontik tedaviye başlanmadan önce tedavinin basamakları planlanmalı, karşılaşılabilecek 

anatomik ve yapısal riskler iyi bir şekilde saptanmalıdır. Dikkatli ve mantıklı bir şekillendirme 

prosedürü oluşturularak taşkın doluma karşı rezistans bir form sağlanmalı, çalışma uzunluğunun 

çoklu onayı ile çalışma boyu tespit edilmeli ve apikal sonlanımın aşırı enstrümantasyonundan 

kaçınılmalıdır. Preparasyon tamamlandıktan sonra uygun bir kanal dolum yöntemi seçilmeli ve 

hastanın iyi tolere edebileceği materyaller kullanılmalıdır. Nörovasküler yapılara ya da maksiler 

sinüse aşırı yakın olan dişlerde temiz bir dentin tıkaçı oluşturulmalı ya da materyal bariyeri 

dikkatlice kurulmalıdır. Pat kullanımı, orantılı ve akıcılığına uygun miktarda yerleştirilmeli, 

kullanılan yöntem de göz önünde bulundurulmalı ve kanal dolumu sırasında aşırı hız ve güç 

kullanımından kaçınılmalıdır.  

Endodontide kullanılan teşhis teknikleri, materyaller ve yöntemler teknolojinin ve bilimin katkısı ile 

hızla gelişmektedir. Başarıyı yakalayabilmek, hastalara yararlı olabilmek ve güncel kalabilmek için 

bu gelişmeleri izlemek birincil öneme sahip olup, aynı zamanda güncel olanın pratiğini yapabilmek 

de yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır. Klinisyenler bu doğrultuda hastaya özgü 

yeni stratejiler geliştirebilmeli ve hata riskini en aza indirebilmelidir.  
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Abstract 

In our study, the morphology and pollen structure of Crocus biflorus Miller subsp. pulchricolor 

(Herbert) B. Mathew (Twinberry), which is in the family of Iridaceae, was investigated. The 

Iridaceae family includes approximately 92 genera and 1800 species. Crocus L. (Crocus) genus 

consists of approximately 235 taxa, 40 of which are endemic and 1 hybrid. It is an endemic species 

found in the Çam plateau of Bilecik province. Cormus tunicas are membranous or leathery, rings at 

the base are toothed or complete. Leaves are 3-4 (-5), not more than 1 mm in width. The flowers 

are mostly dark blue-violet; When the braces dry, they are brownish or reddish in color. Filaments 

3-7 mm in length are white or yellow. Stylus 3-piece, reddish-orange to yellow. Flowering occurs 

between February and June. They prefer open rocky areas, thickets and conifer forests as their 

habitat. In Turkey, between 1100-1300 m. as often spreads göstermektedir.yükseklik spreading in 

Western Anatolia. Crocus biflorus Miller subsp. pulchricolor plant material was collected during 

flowering. The collected samples were turned into herbarium and morphometric measurements 

were made on the fresh material. Among the quantitative morphological characters, corm, leaf, 

brachyteole, anther, filament, style and tepals were measured. In this study, it was aimed to 

examine Crocus biflorus Miller subsp. pulchricolor pollen in terms of micromorphology and to use 

its properties as an important taxonomic criterion. For this purpose, the crop structure of the pollen 

samples was examined by scanning electron microscopy (SEM). 

Keywords: Crocus, Morphology, Pollen, Bilecik, Turkey 

1. Giriş 

Süsengiller (Iridaceae), Asparagales takımına ait bir çiçekli bitkiler familyasıdır. Iridaceae, yaklaşık 

92 cins ve 1800 türden oluşan geniş ve çeşitli bir ailedir (Ali & Mathew, 2000). Çiğdem türlerinin 

çoğu Akdeniz havzasında bulunur. Dağılımları batıda Portekiz ve Fas'tan Kırgızistan'a ve Batı 

Çin'in Senyang eyaletine ve doğuda Moğolistan'ın Ala Tau ve Tien Shan Dağlarına kadar 

uzanmaktadır. Tanımlanan taksonların çoğu Balkanlar ve Türkiye'de dir (Mathew, 1982).Türkiye'de 

37 tür ile temsil edilmek olup süsengiller (Iridaceae) familyasına ait bir bitki cinsidir (Güner ve 

diğerleri, 2000). Çiğdem türlerinin tamamı, Türkiye'de dağılım göstermektedir. Takson çeşitliliği 

nedeniyle Türkiye, Çiğdem'in anavatanı olarak kabul edilebilir (Mathew, 1982; Mathew, 1984; 

Mathew, 1988). Çiçekler, türüne bağlı olarak, ilkbahar ya da sonbaharda açar. İlk baharda 

çiçeklenen türlerin yumurtalığı toprak altında kalan uzun çiçek tüpleri vardır. Çiçekler geceleri ya 

da kötü havalarda kapanır. Çiğdemin ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz'dir. 

Çiçeklerinden dolayı bahçecilikte aranan ve sevilen bir bitkidir. Çiğdemler küçük otsu yapılı, 

kormlu (sert soğanlı) çok yıllık bitkilerdir. Yatık vaziyetteki kormlar bir kılıfla örtülüdür. Az 

sayıdaki yaprakların hepsi de tabanda yer alır, yeşil renkli, ince uzun yapılıdır. Üst yüzeyi soluk, 

orta kısmı şeritli, taban kısmı bir zarla çevrilmiştir. Gerçek bir gövde bulunmaz. Yerden çıkan 

çiçekler saplıdır. Çiçek örtüsü leylak ya da koyu mor rengindedir; uzun tüpsü yapıda ve ince 

formadır. Erkek organlar tüpsü yapıda olup çiçek örtüsünün boğazına gömülü durumdadır. Kapsül 
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küçük, elips biçimindedir. Boyuncuk ince yapılı 1 adettir. Her bir boyuncuk birbirine uzak duran 

tabandan birleşmiş 3 daldan oluşur. Crocus biflorus'un on sekiz alt türü vardır (Davis, 1984; 

Kerndorff ve Pasche, 2003; Kerndorff ve Pasche, 2004; Kerndorff ve Pasche, 2006; Erol ve 

diğerleri, 2009). Bunlardan sekizi endemiktir. Bu çalışmada endemik C. biflorus subsp. 

pulchricolor incelendi. 

Brighton vd.  ayrıca bazı türlerde tür içi varyasyonun görüldüğünü ve bazı grupların önemli ve 

giderek artan taksonomik özelliklere sahip olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, polenin SEM 

görüntülemesi gibi çalışmaların da olduğunu belirttiler. Furness ve Rudall, "monokotiledonlarda 

inaperturat poleni" araştırdı. Bazı Crocus L. türlerinin (örneğin, C. sativus ve ilgili türler) ince bir 

ekzin ve dikenli inaperturat polenlere sahip olduğunu belirtmişlerdir. Chichiricco, Crocus'ta bir 

çalışmasında ışık ve taramalı elektron mikroskobu ile ekzin morfolojisi ile birlikte polen duvarı 

gelişim aşamalarını incelemiştir. Türk Amaryllidaceae, Ixioliriaceae ve Iridaceae'nin polen 

morfolojisi Oybak Dönmez ve Işık tarafından sunulmuştur. Bu çalışmada, Türkiye'deki üç ailenin 

polen özelliklerinin genel bir sentezini sağlamak için Crocus 'un daha önce yayınlanmış 

hesaplarından alınan polen morfolojik verileri de son raporlarına dahil edilmiştir. 

1.1. Genel Taksonomik Bilgilendirme 

 Ömür/ Life : Çok yıllık/ Perennial 

 Yapı/Structure: Ot/ Herb 

 Çiçeklenme/Inflorescence: 2-6 

 Habitat: Kayalı yamaçlar, çalılık, dağınık Konifer korulukları/ Rocky slopes, scrub, 

scattered Conifer groves  

 Yükseklik/ Altitude : 200-3000 

 Endemik/Endemic: Endemik/Endemic 

 Element: Avrupa-Sibirya / Europe-Siberia 

 Türkiye dağılımı/ Turkey Distribution : KB. Anadolu 

 Genel Dağılımı/ General Distribution : Türkiye  

 

Resim 1. C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert) Mathew Türkiye’de yayılışı  

1.2. Besini Olarak Tüketimi 

Doğu mutfaklarının (Türk, Arap, İran, Hint vb.) ekonomik değere sahip türdür (C. sativus). Safran, 

Türkiye'de Safranbolu'da yetiştirilir (Baytop, 1981;Seyidoğlu, N. ve D. Yayım, 2009). 

Çiğdeme çok benzeyip yenilmeyen ve zehirli olan Colchicum türlerine de acı çiğdem (çakal 

çiğdemi, zehirli çiğdem) olarak bilinir Yenilmemesi gereken bu bitkinin (Colchicum) yumruları 
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Doğu Anadolu Bölgesinde çiğdem (Crocus) türleriyle karıştırıldığı için, bilhassa toplayıp yenildiği 

zaman ağır zehirlenme vakaları görülebilmektedir  (Sher ve diğerleri, 2011; ).  

2. Materyal ve Metot 

C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert) Mathew türüne ait morfolojik ve polen 

mikromorfolojik yapıları incelenmiştir. Bu türe ait yayılış alanı Bilecik’te tespit edilmiştir. 

Bilecik’te yayılış gösteren Crocus cinsine ait C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert) 

Mathew  takson toplanarak herbaryum tekniklerine göre kurutulup resimleri çekilmiştir. Örneklerin 

Türkiye Florası ve ilgili kaynaklar kullanılarak teşhisleri yapılmıştır. C. biflorus Miller subsp. 

pulchricolor (Herbert) Mathew taksonunun morfolojik çekimleri Esogu ARUM da 

gerçekleştirilmiştir. 

Palinolojik çalışmada C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert)’in polenleri Transmission 

Electron Microscope (Cryo-TEM) Hitachi HT7800) marka mikroskop ile fotoğrafları çekildi. Polen 

numuneleri taze toplanan herbaryum örneklerinden elde edilmiştir. SEM incelemesi için, polen 

tanecikleri doğrudan çift taraflı bant yapıştırılmış altın plakalarla püskürtme ile kaplanmıştır. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma 

Merkezindeki elektron mikroskobunda numunelerin fotoğrafları çekilmiştir. 

3. Bulgular 

Araştırma bitkisi olan C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert) Mathew yetişme alanı olarak 

Çamlı yayla, Bozüyük, Bilecik ilinde meşelik alanlarda, deniz seviyesinden 1300 m yükseklikte 

yayılış göstermektedir.  

3.1. Morfolojik Bulgular 

Tabanda bütün veya dişli halkalar bulunan corm tunik membranöz veya nohutsudur. Yapraklar 4-5 

tane, 0,5-3,5 mm genişliğindedir. Bracteole mevcut veya brakteden çok daha dardır. Periant boğazı 

soluk ile derin sarı renklidir. Periant tüysüz veya ince papilloz; segmentler 1.7-3.5 xO.5-1.3 cm, 

subakut, geniş veya yuvarlak, beyaz, leylak veya mavi, dış kısmı bazen belirgin şekilde çizgilidir. 

Filamentler 3-7 mm, beyaz veya sarı, tüysüz veya ince papilloz tüylüdür. Anterler (0.8-) l-1.4 cm, 

sarı veya siyahımsı, bazen siyahımsıdır. Stilus 3 sarı-kırmızımsı-turuncu ince veya genişletilmiş 

dala bölünmüştür (Resim  2, Resim 3 ve Tablo 1). 

 

Resim 2. C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert) Mathew türünün genel görünümü  
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Resim 3. C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert) Mathew , A. Çiçeklerinin genel görünümü, B. Çiçek 

kısımları, B1. Ginekeum, B2. Andrekeum, B3. Tepal, B4. Cataphylls, B5. Tunik  

Tablo  1. C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert) Mathew türünün morfolojik bulguları 

Morfolojik Karakterler Flora of Turkey Bulgular 

Bitki boyu Bilinmiyor 12-20 

Korm Bilinmiyor 0.7-2 x 1-2.4 

Tunik halkaları Bilinmiyor Tabanda halka yok 

Yapraklar (3-)4-9 4-5 

Yaprak genişliği 0.5-3.5 1-3 

Skap Bilinmiyor 6-10 

Periant tüp boyu Bilinmiyor 8-14 

Periant (cm) 1.7-3.5 xO.5-1.3 2.1-4.8 x 0.5-13 

Filament (mm) 3-7 3- 4 

Anter (cm) (0.8-)l-1.4 cm 0.8-1.2 

3.2. Palinolojik Bulgular 

Polen tipleri değişken olup, polirugoidat, policolpat veya nanoperturat şeklinde olmaktadır (Resim 

4, Tablo 2). 

 

Resim 4. C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert) Mathew A- B-Polen, C- Polen yüzeyi 

Tablo  2. C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert) Mathew türünün palinolojik bulguları 

Polen Şekli Apertür Ornamentasyon Yapı 

Spiraperturate Oluklu Scabrate Tectate 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, İlkbaharda çiçek açan C. biflorus Miller subsp. pulchricolor (Herbert) Mathew   

morfolojik ve palinolojik olarak incelenmiştir. Bu taksonun bazı morfolojik karakterleri Türkiye 
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Florası'nda verilmemiştir. Ekonomik değeri olan C. biflorus subsp. pulchricolor diğer C. biflorus 

türlerinden 1 mm'den büyük olmayan 4 adet yaprak gibi bazı farklı morfolojik özelliklere sahip 

türlerin morfolojisi ve polen yapısı hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçlanmıştır. Bu özellikler, 

türleri belirlemek için kullanılan taksonomik karakterlerdir. Burada sunulan sonuçlarla ilgili olarak, 

C. biflorus subsp. pulchricolor'un morfolojik özellikleri Flora of Turkey'deki diğer bulgularla 

karşılaştırıldığında bazı benzerlikler ve farklılıklar göstermiştir (Davis, 1984). Bu çalışmada 

ölçümler yapılarak tablolar haline getirilmiştir. “Türkiye Florası” ile bulgularımız arasında bazı 

farklılıklar var ancak bu farklılıklar ile taksonların tanımları genişletilmiştir. Bu çalışmanın genel 

bulguları Türkiye Florası ile uyumludur.  

Palinolojik çalışmada Erdtman, Iridaceae familyasının aile bireylerinin polenlerini genellikle 1-

sulcate (nadiren 2-sulcate), spirapertur (oid) ate veya nonaperturatae olarak belirtmiştir. Erdtman ve 

Mathew, Crocus polenleri ile ön çalışmadan sonra 3 açıklık (nonaperturatae, spiraperturatae ve 

polyrugoidate) bildirdi. Mathew, polenlerle ilgili kapsamlı bir çalışmanın evrimsel varsayım 

hakkında yararlı bilgiler verebileceğini söyledi. Çalışmamızda, C. biflorus Miller  subsp. 

pulchricolor (Herbert) Mathew  polen çapı 45.62-58.14,   polen şekli Spiraperturate, yapısı oluklu, 

ornamentasyon tipi scabrate ve yapısı tektat  olarak bulunmuştur. 
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Abstract 

Glaucoma is neurodegenerative eye disease and is one of the leading causes of irreversible 

blindness worldwide. Glaucoma is caused by many factors such as increased intraocular pressure, 

advanced age, genetic factors, vascular diseases, oxidative stress, race, and refractive defects. As in 

many other diseases, alternative treatment methods are sought in the treatment of glaucoma. It is 

thought that many plants can provide protective and preventive effects against glaucoma due to 

their antioxidant, anti-inflammatory, and neuroprotective properties. In this study, medicinal plants 

that can be used in glaucoma treatment were investigated. It has been determined that Cannabis 

sativa, Camellia sinensis, Coffea arabica, Ginkgo biloba, Heliotropium indicum, Pilocarpus 

microphyllus, Vaccinium myrtillus, and some vitamins can be used as an alternative in glaucoma 

treatment due to their powerful antioxidant and neuroprotective effects. 

Keywords: Glaucoma, eye diseases, medicinal plants 

1. Introduction 

Glaucoma is very common neurodegenerative condition of optic nerve and is major causes of 

irreversible blindness worldwide (Kyei et al., 2015a,b; Labkovich et al., 2020). Especially the 

increase in intraocular pressure; It is known to be a multifactorial disease caused by many reasons 

including advanced age, family history of glaucoma, race, refractive defects, and vascular 

irregularity. Depending on the disease progression mechanism, it is classified as open angle-closed 

angle and primary-secondary. Primary open-angle glaucoma is the most common type of glaucoma 

(Karaca and Yılmaz, 2018). While intraocular pressure increases in primary open angle glaucoma, 

vascular insufficiency expressed as low ocular perfusion pressure is observed in normal tension 

glaucoma. It also causes the death of retinal ganglion cells, causing thinning of the nerve fiber layer 

and irreversible loss of vision. The etiology of normal-tension glaucoma is associated with systemic 

conditions such as atrial fibrillation, ischemic migraine, Raynaud syndrome, Flammer syndrome, 

and obstructive sleep apnea syndrome. Although the mechanism of glaucoma is still largely 

unknown, oxidative stress, and optic nerve ischemia have been found to play certain roles in the 

development of glaucomatous optic nerve degeneration. Glaucoma treatment methods; It is in the 

form of lowering intraocular pressure and decreasing vascular resistance with medication, laser and 

surgical interventions. First-line therapy includes topical ocular hypotensive drugs, which consist of 

six main drug groups: ß-adrenergic blockers, α2-adrenergic agonists, prostaglandin analogs, 

carbonic anhydrase inhibitors, rho kinase inhibitors, and cholinergic agonists. In addition to high 

intraocular pressure, systemic diseases, genetic factors, oxidative damage, and some 

neurodegenerative diseases can predispose individuals to optic nerve damage (Kyei et al., 2015a,b; 

Labkovich et al., 2020; Ige and Liu, 2020). 

Medicinal plants have been used by every society for various diseases from the past. One of the 

important advantages of medicinal herbs is that they have weak toxicity compared to 

pharmaceutical agents (Singhal et al., 2012). It is thought that many plants can provide protective, 

and preventive effects against glaucoma because of their antioxidant, anti-inflammatory and 

neuroprotective properties (Kyei et al., 2015a,b; Labkovich et al., 2020; Ige and Liu, 2020). 
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2. Plant Used in Glaucoma Treatment 

2.1. Cannabis sativa L. (Cannabaceae) 

Cannabis sativa (hemp, marijuana) has been used for medicinal purposes for many years. However, 

due to its addictive and narcotic effect, its cultivation is subject to permission. C. sativa contains 

more than 400 compounds. Tetrahydrocannabiol (THC) and cannabidiol (CBD) are the compounds 

responsible for pharmacological effects. It has a neuroprotective effect because of C. sativa 

suppressing apoptosis and scavenging free radicals (Katz and Costarides, 2019; Ige and Liu, 2020). 

By Helper and Frank in 1971 and 1972; In the study conducted on 11 healthy subjects aged between 

21 and 43 years, it was found that intraocular pressure decreased in 7 people who had complete eye 

examinations before and after consuming C. sativa. In 1972 the study was expanded; 4 different 

groups were formed (C. sativa, C. sativa with synthetic Δ-9-THC added, C. sativa without THC and 

only THC). Effects on intraocular pressure have been studied. Pressure drop of 30% was detected in 

those using C. sativa with both C. sativa and synthetic Δ-9-THC added. As a result of this study, it 

was determined that the factor reducing intraocular pressure was Δ-9-THC. Other studies have 

shown that intravenous and oral applications of Δ-9-THC also reduce intraocular pressure. 

However, to be effective, it was concluded that the treatments should be used almost every 3-5 

hours during the day, and this is not a practical treatment for chronic disease (Katz and Costarides, 

2019). It also has important side effects such as tachycardia, hypotension, euphoria, cognitive 

impairments, drowsiness, and decreased coordination (Ige ve Liu, 2020). 

2.2. Camellia sinensis (L.) Kuntze (Theaceae) 

Tea is one of the most consumed beverages in the world. While green and oolong teas are preferred 

in the far east countries, black tea is mainly consumed in western countries. The difference between 

green tea and black tea is related to process after gathering. Due to the fermentation process, oolong 

tea and black tea generally have significantly lower catechin levels than green tea. Green tea 

contains high amounts of polyphenolic compounds (especially catechin, epicatechin, 

epigallocatechin, etc.) (Neilson et al., 2006). It has a strong antioxidant effect due to the 

polyphenolic compounds it contains. Because of their neuroprotective effects, the use of green and 

black tea has been found to have a therapeutic effect in the treatment of glaucoma. In some 

countries, epigallocatechin tablets are sold to treat glaucoma (Mandel et al., 2005; Mozaffarieh et 

al., 2008). 

2.3. Coffea arabica L. (Rubiaceae) 

Coffee beans contain approximately 8% phenolic compounds which have an antioxidant effect. 

There is much discussion about the use of coffee in glaucoma treatment. In some studies, it has 

been observed that it increases intraocular pressure due to the caffeine it contains (Kang et al., 

2008). However, this result is thought to be due to short-term coffee consumption. In the long term, 

it is thought that coffee may be an alternative treatment method in glaucoma treatment due to its 

antioxidant and neuroprotective effect. It is thought that more studies are needed. (Mozaffarieh ve 

ark., 2008). 

2.4. Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae) 

Ginkgo biloba is a tree species with a history of about 200 million years. It is known that ginkgo 

leaf extracts are rich in neuroprotective flavonoids, organic acids, and terpenoids. Besides these 

extracts are the most used herbal supplements by elderly patients (Diamond et al., 2000). Studies 

have shown that G. biloba extracts have neuroprotective, antioxidant, and anti-inflammatory 

properties on retinal ganglion cells and it has been determined that they can protect the 

mitochondrial membrane in neuronal cells (Eckert et al., 2005; Martínez-Solís et al., 2019; Ige and 

Liu, 2020). Besides it has been found that it has a vasodilator effect in the coronary and peripheral 

circulation and reduces blood viscosity (Wu et al., 2008). G. biloba extracts are recommended for 

glaucoma treatment because of their antioxidant, anti-inflammatory, vasodilator, and 
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neuroprotective effects (Ige and Liu, 2020). In a study, G. biloba extract was given to a group of 

patients with 40 mg orally 3 times a day for 4 weeks. After 8 weeks of washout period, 4 weeks of 

placebo treatment was applied. The opposite was applied to the other group. Visual field tests were 

performed at the beginning of the experiment and the end of each stage of the study and evaluated 

in terms of changes. It has been found to improve pre-existing visual field damage in patients with 

normal-tension glaucoma (Quaranta et al., 2003). The same study was conducted with patients 

newly diagnosed with normal-tension glaucoma, but no significant changes were found (Guo et al., 

2014). Studies have shown that G. biloba extracts are generally well-tolerated, but the most serious 

side effect is that it may increase bleeding due to increased blood viscosity (Ige and Liu, 2020; 

Labkovich et al., 2020). 

2.5.  Heliotropium indicum L. (Boraginaceae) 

Heliotropium indicum is a species known as the Indian Heliotrop and widely grown in India. It has 

a long history of traditional medicinal use in many countries. It is known that its leaves are used in 

ophthalmic diseases and skin diseases, and its roots are used as astringent, expectorant and 

antipyretic. In studies conducted on extracts of H. indicum, it has been found that it reduces 

intraocular pressure, reduces free radicals, and has a neuroprotective effect. In other studies, it was 

found that it significantly inhibited the development of cataracts. Therefore, it is thought that the 

extracts of H. indicum can be an alternative treatment method for the treatment of glaucoma by 

further research (Kyei, et al., 2015a,b; Roy, 2015). 

2.6. Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth (Rutaceae) 

Pilocarpus microphyllus is one of the first herbs used for glaucoma. Although pilocarpine, a 

parasympathomimetic alkaloid from P. microphyllus plant, is still available for glaucoma treatment, 

its use has declined due to modern anti-glaucoma drugs with fewer side effects (Ige and Liu, 2020).  

2.7.  Vaccinium myrtillus L. (Ericaceae) 

Vaccinium myrtillus is a fruit known as blueberry and has been used for medicinal purposes since 

the 16th century. It is known that jams made with blueberries were given to pilots during World 

War II to increase their night vision (West et al., 2006). Due to its powerful antioxidant effect, its 

use in ophthalmology is increasing. The active compounds (flavonoids, anthocyanins, phenolic 

compounds, etc.) have an affinity for the eye and vascular tissues. Due to the anthocyanins, it has 

various mechanisms of action such as collagen biosynthesis, increased permeability in capillaries, 

and inhibition of platelet aggregation (Rohini et al., 2018). The therapeutic effect of blueberries; It 

occurs in the form of improving retinal ganglion cell perfusion, increasing resistance to mechanical 

or ischemic changes, and decreasing neuro-inflammation (Ige and Liu, 2020). In a retrospective 

study, the effects of anthocyanins (60 mg) and Ginkgo extract (80 mg) found in blueberries given to 

patients twice a day were examined. It was observed that visual acuity increased in the reinforced 

areas (Shim et al., 2012). No side effects have been found in the studies, but it has been reported 

that excessive consumption of blueberries can cause excessive weight loss and anemia (Rhee et al., 

2001). 

2.8. Vitamins 

2.8.1. Alpha Lipoic Acid 

Alpha Lipoic acid; is found in foods such as red meat, liver, and yeast. Alpha Lipoic Acid; can 

return many other antioxidants, including vitamin C, vitamin E, glutathione, and coenzyme Q10, to 

their active state. Studies show that alpha lipoic acid taken as a supplement improves vision in 

people with glaucoma (Mozaffarieh et al., 2008; Inman et al., 2013; Sanz-González et al., 2020). 

2.8.2. Ascorbic acid (Vitamin C) 

Vitamin C is essential for collagen formation, healthy strong blood vessels, and articular health. 

Vitamin C is one of the important antioxidants. Studies have shown that daily vitamin C reduces 
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intraocular pressure in patients with primary open-angle glaucoma. It is thought that more studies 

are needed (Rhee et al., 2001; Rohini et al., 2018).  

2.8.3. Thiamine (Vitamin B1) 

Vitamin B1 levels were found to be very low in some glaucoma patients. It is known that thiamine 

deficiency causes neurodegeneration. It is thought that thiamine supplementation can help treat 

glaucoma. It is thought that more studies are needed (Mozaffarieh et al., 2008). 

3. Results 

Glaucoma is considered a neurodegenerative condition on the optic nerves. If glaucoma is not 

treated, it can cause blindness (Kyei et al., 2015; Labkovich et al., 2020). In this study, information 

was given about glaucoma and some plants used in its treatment or candidates for use were 

mentioned. The antioxidant, anti-inflammatory, and especially neuroprotective effects of many 

plants provide protective, and preventive effects against glaucoma. It is thought that in studies 

aimed at the treatment of glaucoma, plants and active substances isolated from plants should be 

included more and more clinical studies should be done. 
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Abstract 

In this study, a new polymeric microsphere was synthesized from the reaction of polymer-bound 

tris(2-aminoethyl)amine, phthalaldehyde and cobalt(II acetate and was characterized by some 

spectral methods (elemental analysis, FT-IR, GPC, SEM/EDX, TG/DTA, magnetic sensitivity). The 

antibacterial and antifungal properties of the polymeric microsphere were investigated by well‐
diffusion method against some selected pathogenic strains as a potential antimicrobial agent. 

Keywords: Tris(2-aminoethyl)amine polymer-bound, polyazomethine, antimicrobial activity 

1. Giriş 

Schiff bazları karbonil bileşikleriyle primer aminlerin katılma-ayrılma reaksiyonu sonucu oluşan 

bileşiklerdir. Schiff bazları ve metal kompleksleri sahip oldukları iletkenlik, kararlılık, katalitik 

aktivite, manyetik ve lüminesans özellikleri sebebiyle pratik uygulamalarda yaygın olarak 

kullanılmaktadırlar [1, 2]. Polimerler monomer yapıdaki moleküllerin kovalent bağlar ile bir araya 

gelmesiyle oluşan makromoleküllerdir. 

Azometin grubu içeren polimerik-Schiff bazları poliazometinler veya poliiminler olarak 

adlandırılırlar. Azometin içeren polimerik mikroküreler, antimikrobiyal özellikleri, kimyasal 

dirençleri, termal stabiliteleri, optik, fotonik, elektriksel, katalitik ve enzimatik özellikleri ile dikkat 

çekmektedirler [3, 4]. 

Antimikrobiyal ajanlar patojenik mikroorganizmaları öldürebilme özelliğine sahip maddelerdir. 

Polimerik mikroküreler yüksek biyolojik aktiviteleri nedeniyle antimikrobiyal polimerler olarak 

kullanılabilir. Kimyasal olarak daha kararlı olmaları, çevreye karşı daha az toksik olmaları, cilde 

nüfuz etmemeleri gibi avantajları sebebiyle antibakteriyel monomerden daha etkilidirler [5, 6].  

Bu çalışmanın amacı, yeni bir azometin içeren polimerik mikroküre sentezlemek ve bu polimerin 

bazı patojenik suşlara karşı antimikrobiyal aktivitesini değerlendirmektir. 
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2. Materyal ve Metotlar 

2.1. Kimyasallar ve Fiziksel Ölçümler  

Tüm kimyasallar Sigma-Aldrich veya Merck firmalarından satın alındı ve ilave saflaştırma 

yapılmadan kullanıldı. Element analizi Thermo marka Scientific Flash 2000 analizörü ile yapıldı. IR 

spektrumları Bruker Vertex-80 spektrofotometresi ile 400-4000 cm−1 aralığında alındı. SEM/EDX 

görüntüleri FEI marka Quanta FEG 250 cihazı ile belirlendi. TGA analizleri Shimadzu marka DTG 

60H-DSC 60 cihazı ile gerçekleştirildi. GPC ölçümleri Tosoh marka EcoSEC HLC-8320 GPC 

sistemi ile alındı. Manyetik duyarlılık ölçümleri Sherwood Scientific MKI model Evans manyetik 

duyarlılık cihazı ile belirlendi.  

2.2. Polimerik Mikrokürenin Sentezi (AMP-Phatal-Co) 

DMF’de çözünen polimer bağlı tris(2-aminoetil)amin üzerine, DMF’de çözünen ftalaldehit ilave 

edilerek geri soğutucu altında 70°C sıcaklıkta 4 saat karıştırıldı ve DMF’de çözünen 

kobalt(II)asetatın ilavesi sonrası kaynatma ve karıştırma işlemine 3 saat devam edildi. Oda 

sıcaklığına soğutulan karışım aseton ile reaksiyona girmeyen kısımların uzaklaştırılması amaçlı 

yıkandı, süzüldü ve etüvde kurutuldu. 

 

Şekil 1: (AMP-Phatal-Co) polimerinin sentezi için şematik gösterim 

2.3. Polimerik Mikrokürenin Sentezi (AMP-Phatal-Co) 

AMP-Phatal-Co polimerinin antibakteriyel ve antifungal aktivitesi seçilmiş bazı gram pozitif 

bakterilere (Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus), gram negatif 

bakterilere (Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella  pneumonia, Salmonella 

type H, Proteus vulgaris) ve mayaya (Candida albicans) karşı incelendi [3]. Tarama, DMF çözücü 

kontrolünde, well-difüzyon yöntemi ile araştırıldı. Test edilen organizmaların hiçbirine karşı 

antimikrobiyal aktivite tespit edilmedi. Ayrıca patojenik bakteri kültürleri ve maya dört ticari 

antibiyotik ile karşılaştırıldı (produced by Oxoid Ltd., Basingstoke, UK): kanamycin, 

sulphamethoxazol, ampicillin, amoxycillin. 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

3.1. Polimerik Mikrokürenin Karakterizasyonu (AMP-Phatal-Co) 

AMP-Phatal-Co polimerine ait bazı analitik bulgular ve önemli IR spektrum verileri Tablo 1’de 

verildi. Polimerin molekül ağırlığı (Mw; ağırlıkça ortalama mol kütle ve Mn; sayıca ortalama mol 

kütle) ile molekül ağırlığı dağılımı (Mw/Mn) veren heterojenlik indeksi (HI) jel geçirgenlik 

kromatografi (GPC) sonucu ile, ağırlıkça ortalama mol kütlesi (Mw) değeri ise ayrıca element analiz 

sonucu ile belirlendi. Element analizi ile bileşiğin kimyasal formülünün uyumlu olduğu görüldü. 

Polimer bağlı tris(2-aminoetil)amin (AMP) için heterojenlik indeksi (Mw/Mn) 1.02 olarak bulundu 
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[7]. Manyetik duyarlılık verilerine göre, AMP-Phatal-Co polimerinin paramanyetik olduğu 

belirlendi. 

Tablo 1: Bazı analitik veriler ve önemli IR titreşim frekansları (cm-1) 

 

Bileşik 

Kimyasal formül 

(aMw) 

 

 

HI 

µ(BM) 

Element analizi 

Bulunan (Hesaplanan) (%) 
IR 

C H N Co 
νNH2(asm/sim) 

νCH=N 

νalif 

CH(sim/asm) 

νCH(arom)/νC=

C 

νCo-

N 

νCo-

O 

AMP 

[(C8H8)7(C14H24N4)] 

(a:7, b:1) 

1082 

1.02 

- 

85.97 

(86.62) 

7.92 

(8.20) 

4.89 

(5.18) 

- 

(-) 

3400 / 

3310 

- 

2918 / 

2835 

3023 / 

1510 

- 

- 

AMP-Phatal-Co 

(C14H24N4)(C30H38N4O8)Co2)

2] 

(c:1, d:2) 

1649 

1.07 

4.21 

52.79 

(53.83) 

6.17 

(6.11) 

10.03 

(10.19) 

13.93 

(14.29) 

- 

1642 

2935 / 

2871 

3100 / 

1525 

590 

650 

 

 

 
aMw: Element analizi ile belirlenen  

AMP-Phatal-Co polimerine ait IR spektrumu, AMP polimeri ile karşılaştırmalı olarak Şekil 2’de 

verildi. AMP polimerine ait, asimetrik ve simetrik ν(NH2) titreşimleri 3400 cm-1 ve 3310 cm-1’de 

bulundu [8, 9]. Bu piklerin AMP-Phatal-Co polimerine ait spektrumda kaybolması, ftalaldehitin bu 

amin grubuna katılmasının bir göstergesidir. AMP-Phatal-Co polimerine ait IR spektrumunda, 1642 

cm-1’de ν(CH=N) gerilme titreşimi gözlendi. Aromatik ν(CH) ile simetrik ve asimetrik alifatik 

ν(CH) titreşimleri 3100 cm-1, 2935 cm-1 ve 2871 cm-1’de ortaya çıktı. ν(C=C) titreşimi 1525 cm-1 

olarak belirlendi. Ayrıca ν(Co-N) ve ν(Co-O) titreşimleri 590 cm-1 ve 650 cm-1’de gözlendi. Bu 

gözlem, imin grubundaki azot atomu ile metal iyonunun koordinasyonunun göstergesi olarak 

yorumlandı. 
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Şekil 2. (AMP) ve (AMP-Phatal-Co)’nun IR spektrumları 

AMP-Phatal-Co polimerine ait SEM-EDX analiz sonuçları Şekil 3'de verildi. Görüntü AMP-Phatal-

Co polimerinin küresel yapısının modifikasyon sonrası korunduğunu göstermekte, EDX analizi 

polimerin temel bileşimini doğrulamaktadır.  

 

Şekil 3. (AMP-Phatal-Co)’un SEM-EDX analizi 

AMP-Phatal-Co polimerine ait TGA eğrisi Şekil 4’de verildi. AMP-Phatal-Co polimerinin yaklaşık 

100 °C ve 300 °C başlangıç bozunma sıcaklıkları (Ti) ile iki adımda ayrıştığı görüldü. İlk adım 

koordinasyon suyu kaybını ikinci adım polimerin bozulmasını temsil etmektedir. Son sıcaklıkta 

polimer matris içinde kalan katı yüzdesi % 25.46 olarak bulundu. 
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 Şekil 4. (AMP-Phatal-Co)’un TGA eğrisi 

3.2. Antimikrobiyal Değerlendirme 

AMP-Phatal-Co polimerine ait antimikrobiyal aktivite sonuçları Tablo 2’de verildi. Polimerik 

mikrokürenin biyolojik aktivitesi seçilmiş bazı gram pozitif ve gram negatif bakteriler ile maya 

karşısında değerlendirildi. AMP-Phatal-Co polimer ve antibiyotiklerin, test edilen farklı patojenik 

suşların büyümesi üzerinde değişen derecelerde önleyici etkiler sergilediği belirlendi. AMP-Phatal-

Co polimerinin gram negatif bakterilere karşı daha güçlü antimikrobiyal aktivite gösterdiği görüldü. 

En yüksek antibakteriyel aktiviteyi Pseudomonas aeroginosa’ya karşı sergiledi. P. aeruginosa 

özellikle, bağışıklık yetersizliği olan hastalarda enfeksiyonlara neden olabilen  fırsatçı patojenidir. 

Polimer C. Albicans’ a karşı NTYS100 (nistatin) antibiyotiğe göre daha yüksek antifungal aktivite 

gösterdi. Maya, özellikle immün sistemi baskılanmış hastalar ve bazı immünolojik olarak zayıf 

bireyler için kandidiyaza neden olan fırsatçı bir insan fungal patojenidir [10]. AMP-Phatal-Co 

polimerinin seçilen mikroorganizmalara karşı iyi antibakteriyel ve antifungal aktivite gösterdiği 

bulunmuş olup biyolojik olarak aktif bileşik olarak önerilebilir. 

Tablo 2: (AMP-Phatal-Co) polimerin antimikrobiyal aktiviteleri (inhibisyon bölgesinin çapı (mm)) 

Mikroorganizmalar Bileşik Pozitif  Kontrol 

 AMP-Phatal-Co K30 SXT25 AMP10 AMC30 NYS100 

S. epidermidis 11 25 25 26 27 N 

S. aureus 12 25 24 30 30 N 

B. cereus 17 28 25 23 20 N 

P. aeroginosa 21 14 18 8 15 N 

E. aerogenes 18 24 19 21 20 N 

K. pneumonia 18 23 20 21 21 N 

S. type H 20 20 17 11 18 N 

P. vulgaris 20 21 19 17 20 N 

E. coli 17 25 18 10 14 N 

C. albicans 27 N N N N 20 

DMF (control) - - - - - - 

Standart reaktifler: K30 Kanamycin 30 µg, SXT25 Sulfamethoxazol 25 µg, AMP10 Ampicillin 10 µg, 

AMC30 Amoxycillin 30 µg,  

N: test edilmedi 

4. Sonuç  

Bu çalışmada, polimer bağlı tris(2-aminoetil)amin, ftalaldehit ve kobalt(II)asetatın reaksiyonundan 

yeni bir polimerik mikroküre (AMP-Phatal-Co) sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. AMP-

Phatal-Co polimerinin antimikrobiyal aktivitesi, seçilmiş bazı patojenik suşlara karşı 
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değerlendirilmiş ve güçlü / veya orta derecede antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu 

belirlenmiştir. Sonuçlara göre, AMP-Phatal-Co polimerinin potansiyel biyomedikal uygulamalarda 

antimikrobiyal ajan olarak kullanılabileceği önerilebilir. 
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Abstract 

Nepeta L., represented by 44 taxa in our country, is one of the important genus of Lamiaceae family 

due to its important biological activities. The genus, which is known to contain iridoids, diterpenes, 

triterpenes and flavonoid derivative compounds and essential oils, draws attention with its rich 

phytochemical contents. It has been traditionally used for various respiratory and digestive system 

diseases, infectious diseases and psychological disorders for many years around the world. In an 

ethnobotanical study, it was reported that the aerial parts of Nepeta betonicifolia C.A. Meyer was 

used to treat diseases such as cancer, cough, rheumatism and for wound healing. In our study, the 

infusion and methanol extracts prepared from the aerial parts of N. betonicifolia were investigated 

for their cytotoxic effects on two breast cancer cell lines, MCF-7 and MDA-MB-231, and a healthy 

fibroblast cell line L929 by in vitro using the MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl))-2,5-

diphenyltetrazolium-bromide) test. In various phytochemical studies, it has been reported that 

plants belonging to the Nepeta genus contain ursolic acid. There are some studies that show that 

ursolic acid, a triterpenic acid, has a cytotoxic effect on breast cancer cells. The ursolic acid 

contents of the extracts were also determined by HPLC-PDA. As a result of the study, ursolic acid 

was not detected in the infusion, but it was determined that the methanol extract contained 2% 

ursolic acid. Methanol extract was found to be more cytotoxic than infusion in both breast cancer 

cell lines. On MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines at a dose of 1000 µg/mL, methanol extract 

reduced cell viability by 81.5% and 93.2%, respectively, and infusion by 61.9% and 73.3%, 

respectively. 

Keywords: Lamiaceae, Nepeta betonicifolia, Cytotoxicity, MCF-7, MDA-MB-231. 

1. Giriş 

Nepeta L., dünya genelinde yaklaşık 300 tür ile temsil edilen ve genellikle Orta ve Güney Avrupa, 

Yakın Doğu, Orta ve Güney Asya ile Afrika'nın bazı bölgelerinde yayılış gösteren Lamiaceae 

familyasının en büyük cinslerinden biridir (1). Ülkemizde 22’si endemik olmak üzere 44 takson ile 

temsil edilmektedir (2). Cins, Nepeta adını eski bir İtalya şehri olan “Nephi” den almıştır (3). Dünya 

genelinde çeşitli Nepeta türleri antispazmodik, ekspektoran, diüretik, antiseptik, emenagog, 

antitussif, antiastmatik, disinfektan, antikonvülsan, sedatif, diyaforetik, ağrı kesici, ateş düşürücü, 
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antifungal ve antiviral, antienflamatuvar, antihemoroidal, antiromatizmal aktivitelerinden dolayı 

halk arasında çeşitli hastalıklara karşı kullanılmaktadır (2, 4-6).  

Cins ile yapılan çok sayıdaki fitokimyasal çalışma Nepeta türlerinin ana bileşenlerinin 

nepetalaktonlar, iridoitler ve bunların glikozitleri ile diterpenler, triterpenler ve flavonoitler 

olduğunu göstermiştir (7). Ayrıca Nepeta türlerinin çoğu, uçucu yağlar bakımından da zengindir 

(8). 

Kanser, tüm dünyada ölüme sebebiyet veren en önemli sağlık sorunlarından biridir. Dünya Sağlık 

Örgütü (World Health Organization-WHO)’ne bağlı IARC (International Agency For Research on 

Cancer)’a göre 2020 yılında tahmini 2.261.419 (tüm kanserlerin %11,7’si) yeni vaka sayısı ile 

meme kanseri en yaygın kanser türlerinin başında gelmektedir (9). 

Mükemre ve ark.’nın (2015) yaptığı bir etnobotanik çalışmada Nepeta betonicifolia C.A. Meyer 

türünün toprak üstü kısımlarının yara iyileştirmede, öksürük ve romatizma gibi hastalıkların yansıra 

kanserde de kullanıldığı bildirilmiştir (10). 

Bu nedenle çalışmamızda; Nepeta betonicifolia bitkisinin toprak üstü kısımlarından hazırlanan 

infüzyon ve metanol ekstrelerinin MCF-7 ve MDA-MB-231 meme kanseri hücre hatları ile sağlıklı 

fibroblast hücre hattı olan L929 üzerine sitotoksik etkileri in vitro MTT (3-(4,5-dimetiltiyazol-2-yl)-

2,5-difeniltetrazolyum-bromür) testi ile araştırılması ve bu ekstrelerin HPLC-PDA aracılığıyla 

içerik analizinin yapılması amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Bitkisel materyal 

Bu çalışmada; Van’ın Çatak ilçesi, Dokuzdam köyünün Alantaş mezrası, Hazine tepesi mevkii, 

2153 m yükseklikten toplanan Nepeta betonicifolia C.A.Meyer bitkisinin çiçekli toprak üstü 

kısımları kullanılmıştır. Bitkiye ait örnek, VPHARM herbaryumda,VPH 415 herbaryum numarası 

ile kayıtlıdır. 

2.2. Ekstraksiyon 

2.2.1. Metanol Ekstresinin Hazırlanması 

Bitkinin toz edilen çiçekli toprak üstü kısımlarından 50 gram tartılarak metanol (3 x 200 mL) ile 

oda ısısında maserasyona bırakılmıştır. Maserasyon sonrası süzülerek birleştirilen metanol ekstresi 

rotavaporda distillenmiş ve yoğunlaştırılan ekstre liyofilizatör yardımıyla kurutulmuştur. Hazırlanan 

ekstre buzdolabında +4 ºC’ de saklanmıştır. 

2.2.2. İnfüzyonların Hazırlanması 

Bitkinin kaba toz edilmiş toprak üstü kısımlarından 10,0 g tartılarak üzerine 500 mL kaynar su 

eklenmiş ve 5 dakika kaynatıldıktan sonra sıcakken süzülmüştür. Rotavaporda yoğunlaştırılan 

ekstre liyofilizatör yardımıyla kurutulmuştur. 

2.3. Hücre Kültür Çalışmaları 

Hazırlanan ekstrelerin meme kanseri hücreleri üzerine sitotoksik etkilerini araştırmak amacıyla 

MCF-7 ve MDA-MB-231 olmak üzere iki farklı insan meme adenokarsinom hücre hatları ile 

sağlıklı fibroblast hücre hattı olan L929 hücre kültür çalışmaları yapılmıştır. 3 hücre hattı için de 

besiyeri olarak %10 FBS (fetal bovine serum), %1 penisilin-streptomisin içeren DMEM 

kullanılmıştır. -80’den alınan hücreler, +37 ºC’ de çözülüp, hücrenin üzerine 5mL besiyeri 

eklenerek 1000 rpm’de 5 dakika 20 ºC’de santrifüj edilmiştir. Süpernatan kısmı atıldıktan sonra 

hücre pelleti üzerine taze besiyeri eklenip yavaşca pipetleyerek homojenize edilmiş ve delikli hücre 

kültür kabına aktarılarak CO2’li inkübatöre kaldırılmıştır. Flask içerisinde kültüre edilen hücreler iki 

günlük inkübasyon süresi sonunda pasajlanmıştır. Hazırlanan ekstre buzdolabında +4 ºC’ de 

saklanmıştır. 
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2.4. Sitotoksisite Testi (MTT Testi) 

Ekstrelerin MCF-7, MDA-MB-231 ve L929 hücreleri üzerindeki sitotoksisitesi kolorimetrik 3- 

[4,5-dimetiltiyazol-2-il] -2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) yöntemi ile belirlenmiştir. Flasktaki 

hücreler sayıldıktan sonra 96 kuyucuklu mikroplakalara ekildikten sonra +37 ºC’ deki CO2’li 

inkübatörde inkübasyona bırakılmıştır.  24 saatin sonunda hücrelerin süpernatantı atıldıp mikroplak 

kuyucucuklarına 3,906-1000 ug / mL arasında değişen konsantrasyonlarda 100 uL ekstre eklenip 48 

saat maruziyete bırakılmıştır. Süre sonunda kuyucuklar boşaltılmıştır.  5 mg /mL konsatrasyonda 

hazırlanan MTT çözeltisi, 1 / 10 oranında kültür ortamı ile seyreltimiş ve her bir kuyucuğa 100 uL 

ilave edilmiştir. 2 saatlik inkübasyon süresinin ardından kuyucuklar boşaltılmış ve 100 µL dimetil 

sülfoksit (DMSO) eklenerek 10 dakika bekletilmiştir (11). Son olarak, 570 nm dalga boyunda 

ELISA (Biotek Synergy HT) kullanılarak absorbans okunmuştur. Aşağıdaki eşitlik kullanılarak % 

canlılık hesaplanmıştır. 

% canlılık= ([Absörnekx100)/Abskontrol] 

2.5. HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) Analizi 

Ekstrelerin kalitatif ve kantitatif içerik analizini gerçekleştirmek amacıyla Agilent 1100 sıvı 

kromatografisi sistemi ile kombine PDA dedektör kullanılmıştır. Analizde sabit faz olarak Thermo 

C18 analitik kolon (250 x 4,6 mm, 5 µm partikül çapı), hareketli faz olarak asetonitril:metanol 

(80:20) sistemi tercih edilmiştir. Hareketli faz isokritik olarak 1 mL/dakika akış hızı ile sistemden 

geçirilmiş ve bir örnek için toplam analiz süresi 15 dakika olarak ayarlanmıştır (12). Standart olarak 

satın alınan ursolik asit için kalibrasyon doğrusu elde etmek amacıyla 2 mg/mL-0,0078 mg/mL 

arasında değişen konsantrasyonlarda çözeltiler hazırlanmıştır. Ekstreler ise 10 mg/mL 

konstrasyonda hazırlanıp filtre edildikten sonra sisteme enjekte edilmiştir. Her bir analiz üç kez 

tekrarlanmıştır. 

3. Bulgular 

3.1. Sitotoksisite Testi (MTT Testi)  

Ekstrelerin MCF-7, MDA-MB-231 ve L929 hücre hatları üzerine sitotoksik etkileri MTT testi 

uygulanarak araştırılmıştır. Bitkinin toprak üstü kısımlarından hazırlanan infüzyonun 1000 ve 500 

µg/mL dozda 3 hücre hattında da canlılığı istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azalttığı, MDA-MB-

231 hücre hattına karşı MCF-7’ye kıyasla daha düşük dozlarda da sitotoksik etki gösterdiği 

belirlenmiştir (Şekil 1).  Metanol ekstresi ise 3 hücre hattında da infüzyona kıyasla daha düşük 

dozlarda hücre canlılığını anlamlı şekilde azaltmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 1:NBİ uygulanan MDA-MB-231, MCF-7 ve L929 hücrelerinde %canlılık grafiği. NBİ: Nepeta betonicifolia 

infüzyonu, *p<0,001, **p<0,01, ***p<0,05 

  

 

Şekil 2:NBM uygulanan MDA-MB-231, MCF-7 ve L929 hücrelerinde %canlılık grafiği. NBM: Nepeta 

betonicifolia metanol ekstresi, *p<0,001, **p<0,01, ***p<0,05 

3.2. HPLC Analizi 

Ekstrelerin fitokimyasal içerik analizinde HPLC cihazıyla birlikte PDA dedektör kullanılmış ve 210 

nm dalga boyunda analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan kalitatif analiz sonunda metanol ekstresinde 

(Şekil 4) yaklaşık 11,0. dakikada pik veren maddenin ursolik asit olduğu belirlenmiş ancak 

infüzyonda (Şekil 3) ursolik asit tespit edilememiştir. Metanol ekstresindeki ursolik asit miktarını 

belirlemek amacıyla bu maddenin farklı konsantrasyonlarda hazırlanan çözeltileri kullanılarak bir 

kalibrasyon denklemi elde edilmiş (y = 8908,7x + 143,24, korelasyon katsayısı: R² = 0,9998) ve 

metanol ekstresinde ursolik asite ait pikin alan değeri denklemde yerine konularak ekstrenin içeriği 
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ursolik asit miktarı hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonunda metanol ekstresindeki ursolik asit miktarı 

20 mg/g ekstre (%2) olarak bulunmuştur. 

   

Şekil 3: NBİ ekstresine ait HPLC kromatogramı. NBİ: Nepeta betonicifolia infüzyonu. 

 

Şekil 4: NBM ekstresine ait HPLC kromatogramı. NBM: Nepeta betonicifolia metanol ekstresi. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Nepeta betonicifolia C.A. Meyer türünün toprak üstü kısımlarının kanser, öksürük, romatizma gibi 

hastalıklarda ve yara iyileştirme amacıyla kullanıldığı bildirilmiştir (10). Bu nedenle çalışmamızda; 

Nepeta betonicifolia bitkisinin toprak üstü kısımlarından hazırlanan infüzyon (NBİ) ve metanol 

ekstrelerinin (NBM) MCF-7 ve MDA-MB-231 meme kanseri hücre hatları ile sağlıklı fibroblast 

hücre hattı olan L929 üzerine sitotoksik etkileri in vitro MTT testi ile araştırılmıştır. Çalışmamız 

sonunda 1000 µg/mL dozda MCF-7 ve MDA-MB-231 hücre hatlarında metanol ekstresi hücre 

canlılığını sırasıyla %81,5 ve %93,2 oranında, infüzyon ise sırasıyla %61,9 ve %73,3 azaltmıştır. 

Nepeta cinsine dahil farklı türlerle ile yapılan fitokimyasal çalışmalarda metanol ekstresinden 

ursolik asit izole edildiği bildirilmiştir (13). Ursolik asit ile MCF-7 hücre hattında yapılan bir 

çalışmada 24 saat maruziyette IC50 değeri 20 μM olarak bulunmuştur. RAF/ERK ve IKK/NF-κB 
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yolaklarını inhibe ederek ve PLK1 fosforilasyon düzeylerini regüle ederek hücre büyümesini inhibe 

ettiği gösterilmiştir (14). Bu nedenle çalışmamızda HPLC-DAD aracılığıyla ekstrelerin ursolik asit 

içerikleri de tayin edilmiştir. HPLC analizinde NBM ekstresinin %2 oranında ursolik asit içerdiği 

belirlenirken, infüzyonda ursolik asit varlığı tespit edilememiştir. Nepeta betonicifolia bitkisinin 

meme kanseri hücreleri üzerine sitotoksik etkileri ve bitkinin ursolik asit içeriği ilk kez bu çalışma 

ile ortaya konmuştur. Çalışmamız neticesinde bitkinin metanol ekstresinin sitotoksik etkisinin 

ursolik asit içeriği ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Ancak; cinse ait bitkilerin iridoit, terpenoit 

ve flavonoit türevi bileşikleri de kapsayan zengin bir fitokimyasal içeriğe sahip olduğu 

bilinmektedir. Dolayısıyla sitotoksik etki tek başına sadece bir triterpenik asit olan ursolik asitten 

kaynaklanmayabilir. Bu nedenle daha detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekteki 

çalışmalarımızda bitkinin fitokimyasal içeriği daha geniş kapsamlı olarak araştırılacaktır. 
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Abstract 

Support vector machines are used with success in many different areas and applications. In this 

study we investigate the application of a new type of support vector machine called Multiple Birth 

Support Vector Machines with an application to a real data set. Multiple birth support sector 

machines have some important differences from standard support vector machines. One of the most 

important differences is that they use non-parallel hyperplanes for classification. For application 

the erythemato-squamos data set is used, which is a type dermatological disease. In order to apply 

the multiple birth algorithm necessary codes are developed in R. Before applying the algorithm 

only some important variables are selected via data analysis. The results show that, in accordance 

with similar results in the literature, multiple birth support vector machines yield better 

classification accuracies compared to standard support vector machines. 

Keywords: Support Vector Machines, Classification, Multiple Birth, Least Squares, Erythematos-

Squamos Disease 

1. Giriş 

Sınıflama denetimli öğrenme algoritmalarından birisi olup çok çeşitli alan ve uygulamalarda 

kullanılmaktadır. Örneğin hastalık teşhisi veya kredi risk profili tahminleri gibi çeşitli alanlarda 

başarıyla uygulanmaktadırlar. Başarılı ve yaygın olarak kullanılan bazı temel sınıflama yöntemleri 

Bayes sınıflandırıcı ve diskriminant analizi yöntemleridir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 

diğer bazı sınıflama yöntemleri arasında karar ağaçları, rasgele ormanlar ve yapay sinir ağları 

sayılabilir. Son yıllarda başarılı bir şekilde birçok uygulama ve alanda kullanılan diğer bir sınıflama 

yöntemi ise destek vektörlü makinelerdir (DVM).  

Günümüzde klasik DVM yaklaşımlarının ötesinde çeşitli yeni DVM yaklaşımları önerilmekte ve 

araştırılmaktadır.  Bunlardan birisi de yakın zamanda Jayadeva ve ark. (2007) tarafından önerilen 

ikiz destek vektörlü makinelerdir (İkiz-DVM). Temelde iki sınıflı problemler için geliştirilen İkiz-

DVMler daha sonra ikiden daha çok sınıflı problemler için uyarlanarak çoklu doğum destek 

vektörlü makineler (Çoklu Doğum-DVM) olarak literatüre geçmiştir (Yang ve ark., 2013).  

Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi yeni bir denetimli algoritma olan Çoklu 

Doğum-DVM algoritmasını araştırmaktır. İkinci amaç ise bu yeni yaklaşımı gerçek bir veri kümesi 

üzerinde uygulamak ve standart DVM ile karşılaştırmaktır. Gerçek veri kümesi olarak bir deri 

hastalığı olan erythematos-squamos hastalığının teşhisi problemine ait veriler incelenmiştir (İlter ve 

Güvenir, 1998). Standard DVM için birçok programlama dilinde ve çeşitli yazılımlarda hazır kodlar 

bulunurken Çoklu Doğum-DVM için henüz kullanılabilecek hazır kodlar bulunmamaktadır. Bu 
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nedenle hesaplamaları yapmak için R (R Core Team, 2020) yazılımında gerekli kodlar geliştirilerek 

hesaplamalar için bu kodlar kullanılmıştır. 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi yeni bir denetimli algoritma olan Çoklu 

Doğum-DVM algoritmasını araştırmaktır. İkinci amaç ise bu yeni yaklaşımı gerçek bir veri kümesi 

üzerinde uygulamak ve standart DVM ile karşılaştırmaktır. Gerçek veri kümesi olarak bir deri 

hastalığı olan erythematos-squamos hastalığının teşhisi problemine ait veriler incelenmiştir (İlter ve 

Güvenir, 1998). Standard DVM için birçok programlama dilinde ve çeşitli yazılımlarda hazır kodlar 

bulunurken Çoklu Doğum-DVM için henüz kullanılabilecek hazır kodlar bulunmamaktadır. Bu 

nedenle hesaplamaları yapmak için R (R Core Team, 2020) yazılımında gerekli kodlar geliştirilerek 

hesaplamalar için bu kodlar kullanılmıştır. 

2.1. İkiz Destek Vektörlü Makineler 

İki sınıflı bir sınıflama problemindeki sınıf kategorileri 𝒞2 = {𝑘1, 𝑘2} kümesi ile gösterilsin. Ayrıca, 

i=1,2 olmak üzere, ki kategorisinde mi adet örnek olsun. Bu durumda, i=1,2 olmak üzere,  

𝒟𝑖 = {(𝒙𝑗
(𝑖), 𝑘𝑖): 𝒙𝑗

(𝑖) ∈ ℝ𝑛 ve  𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑖} (1) 

olarak tanımlanırsa sınıflama problemine ait veri kümesi 𝒟 = 𝒟1 ∪ 𝒟2 olarak yazılabilir. İkiz-

DVM için optimizasyon problemini daha anlaşılır şekilde ifade etmek için, i=1,2 olmak üzere 𝒟𝑖 
kümesindeki örnekler (sınıf etiketi olmadan) 𝐴𝑖 ∈ ℝ

𝑚𝑖×𝑛 şeklinde bir matris ile gösterilebilir. 

A1 matrisi k1=+1 sınıfındaki örnekleri ve A2 matrisi de k2=-1 sınıfındaki örnekleri içeriyor olsun. Bu 

durumda İkiz-DVM birbirine paralel olmayan ve iki sınıfı en iyi şekilde ayıran 

𝒘𝑖
𝑇𝒙 + 𝑏𝑖 = 0 (2) 

iki hiper-düzlemi belirleyerek sınıflama problemini çözmeyi amaçlar. Şekil 1’de iki sınıflı 

ayrılabilir veriler için örnek bir durum gösterilmiştir. O halde, en uygun hiper-düzlemleri bulmak 

için 

 

Şekil 1: İkiz-DVM için iki sınıflı ayrılabilir verilere örnek durum 

(3) ve (4) ile ifade edilen iki tane optimizasyon problemi çözülmelidir;  

𝐴2𝒘1 + 𝒆2𝑏1 ≤ −𝒆2 + 𝝃2, 𝝃2 ≥ 0  k. a.

min
𝒘1,𝑏1,𝝃2

1

2
‖𝐴1𝒘1 + 𝒆1𝑏1‖2

2 + 𝑐1𝒆2
𝑇𝝃2

 (3) 
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ve 

𝐴1𝒘2 + 𝒆1𝑏2 ≥ 𝒆1 − 𝝃1, 𝝃1 ≥ 0  k. a.

min
𝒘2,𝑏2,𝝃1

1

2
‖𝐴2𝒘2 + 𝒆2𝑏2‖2

2 + 𝑐2𝒆1
𝑇𝝃1

 (4) 

Burada ei uygun boyutta ve 1 lerden oluşan bir vektör iken i ise doğrusal olarak bir hiper-düzlem 

ile ayrılamayan veriler için aylak değişkenler vektörlerini göstermektedir.  

SVM yaklaşımına göre İkiz-DVM yaklaşımındaki en önemli farklardan birisi birbirine paralel 

olmayan ve iki sınıfa en yakın olacak şekilde iki hiper-düzlemin elde edilmesi için iki optimizasyon 

probleminin çözülmesidir. İkiden daha çok sınıflı problemler için İkiz-DVM yaklaşımı, SVM 

yaklaşımında olduğu gibi, tüm sınıf kategorilerini, sırasıyla ikişer gruba ayırarak uygulanabilir. Bu 

durumda t sınıflı bir sınıflama problem için t(t+1)/2 adet 2 sınıflı problem çözülmelidir. Bu nedenle 

daha etkili yöntemler elde etmek için alternatif yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de İkiz-

DVM yaklaşımındaki temel düşünceyi ikiden çok sınıflı problemlere başarılı bir şekilde uyarlayan 

ve Yang ve ark. (2013) tarafından önerilen Çoklu Doğum-DVM yöntemidir. 

2.2. İkiz Destek Vektörlü Makineler 

Sınıf kategori sayısı t, yani  𝒞𝑡 = {𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑡} olmak üzere, sınıflama problemine ait veriler 

𝒟 = {(𝒙𝑗 , 𝑦𝑗): 𝒙𝑗 ∈ ℝ
𝑛 ve 𝑦𝑗 ∈ 𝒞𝑡 ;  𝑗 = 1,2, … ,𝑚} (5) 

şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda her bir sınıf kategorisine ait örneklerin kümesi, i=1,2,…,t 

olmak üzere, 

𝒟𝑖 = {(𝒙𝑗
(𝑖), 𝑘𝑖): 𝒙𝑗

(𝑖) ∈ ℝ𝑛 ve  𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑖} (6) 

olarak tanımlanırsa 𝒟 = 𝒟1 ∪ 𝒟2 ∪⋯∪ 𝒟𝑡 yazılabilir. Burada 𝑚1 +𝑚2 +⋯𝑚𝑡 = 𝑚 olup, hedef 

değişkenler dahil edilmezse 𝒟𝑖 kümesindeki örnekler 𝐴𝑖 ∈ ℝ
𝑚𝑖×𝑛 biçimindeki bir matris ile 

gösterilebilir.  

Çoklu Doğum-DVM yaklaşımında da İkiz-DVM yaklaşımındaki gibi t adet paralel olmayan hiper-

düzlem elde etmek için t adet karesel optimizasyon problemi çözülmelidir. Bu optimizasyon 

problemlerinin ayrıntılarını açıklamak üzere t=3 için örnek bir durum Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 2: Çoklu Doğum-DVM için üç sınıflı ayrılabilir verilere örnek durum 

Çoklu Doğum-DVM yaklaşımında birbirine paralel olmayan hiper-düzlemleri elde etmek için 

belirli bir ki (1kit) sınıfındaki örnekler için en uzak ve aynı zamanda diğer sınıflara da en yakın 

olacak hiper-düzlem belirlenir. Örneğin, Şekil 2’de d1 hiper-düzlemi k1 sınıfına en uzakta iken kalan 

diğer iki sınıfa en yakın olacak şekilde belirlenmiştir.  

Belirli bir 𝑘𝑖 ∈ 𝒞𝑡 sınıfındaki örnekler 𝐴𝑖 matrisi ile gösterildiğine göre bu sınıf dışında kalan tüm 

örnekler  

𝐵𝑖 = [𝐴1
𝑇 , … , 𝐴𝑖−1

𝑇 , 𝐴𝑖+1
𝑇 … ,𝐴𝑡

𝑇]𝑇 (7) 
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matrisi ile ifade edilebilir. O halde ki sınıfı için çözülmesi gereken optimizasyon problemi  

(𝐴𝑖𝒘𝑖 + 𝒆𝑖𝑏𝑖) + 𝝃𝑖 = 𝒆𝑖, 𝝃𝑖 ≥ 0  k. a.

min
𝒘𝑖,𝑏𝑖,𝝃𝑖

1

2
‖𝐵𝑖𝒘𝑖 + 𝒆𝑖

′𝑏𝑖‖2
2 + 𝑐𝑖𝒆𝑖

𝑇𝝃𝑖
 (8) 

Çoklu Doğum-DVM optimizasyon probleminin çözümü için farklı yöntemler önerilmiştir. Bu 

çalışmada Chen ve Wu (2017) tarafından önerilen en küçük kareler yöntemine dayalı Çoklu Doğum 

En Küçük Kareler-DVM (ÇD-EKK-DVM) yaklaşımı kullanılacaktır. Bu yöntemin tercih 

edilmesinin temel nedenlerinden birisi çözümün analitik olarak ifade edilebilmesidir.   

2.3. Çoklu Doğum - En Küçük Kareler - Destek Vektörlü Makineler 

Bu yöntemde analitik çözüm asıl optimizasyon probleminin ikil probleminden elde edilir. Bunun 

için de Lagrange çarpanları kullanılarak Wolfe ikil karesel problemi yazılır. O halde Wolfe ikil 

problemi, 𝐻𝑖 = [𝐵𝑖 𝒆𝑖
′] ve 𝐺𝑖 = [𝐴𝑖  𝒆𝑖] olarak tanımlanırsa, 

0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝑐𝑖  k. a.

max
𝛼𝑖
𝒆𝑖
𝑇𝛼𝑖 −

1

2
𝛼𝑖
𝑇𝐺𝑖(𝐻𝑖

𝑇𝐻𝑖)
−1𝐺𝑖

𝑇𝛼𝑖
 (9) 

olacaktır. Bu durumda Karush-Kuhn-Tucker koşulları yardımıyla çözüm  

𝒖𝑖 = [
𝒘𝑖
𝑏𝑖
] = (𝐻𝑖

𝑇𝐻𝑖)
−1𝐺𝑖

𝑇𝛼𝑖 (10) 

olarak elde edilir (bkz. Yang ve ark., 2013). Yeni bir x örneğinin sınıfı  

𝑗 = arg max
𝑖=1,2,…𝑡

|𝒘𝑖
𝑇𝒙 + 𝑏𝑖|

‖𝒘𝑖‖
 (11) 

formülü ile belirlenir; yani x örneğinin sınıfı kj olur. 

Daha sade olduğu için ÇD-EKK-DVM yaklaşımı öncelikle Yang ve ark. (2013) tarafından 

önerildiği haliyle verilmiştir. Chen ve Wu (2017) tarafından önerilen ÇD-EKK-DVM yaklaşımında 

optimizasyon problemindeki amaç fonksiyonunda ek bir düzenleyici terim bulunmaktadır. Bu 

terimle çözümde elde edilen hiper-düzlemin karmaşıklığı kontrol edilebilmektedir. Ek düzenleyici 

terimin katsayısı vi ile gösterilirse Chen ve Wu (2017) tarafından önerilen yaklaşımdaki 

optimizasyon problemi  

(𝐴𝑖𝒘𝑖 + 𝒆𝑖
′𝑏𝑖) + 𝝃𝑖 = 𝒆𝑖

′, 𝝃𝑖 ≥ 0  k. a.

min
𝒘𝑖,𝑏𝑖,𝝃𝑖

1

2
‖𝐵𝑖𝒘𝑖 + 𝒆𝑖𝑏𝑖‖2

2 +
𝑐𝑖
2
𝝃𝑖
𝑇𝝃𝑖 +

𝑣𝑖
2
(‖𝒘𝑖‖

𝟐 + 𝑏𝑖
2)

 (12) 

iken elde edilen çözüm, 𝐻𝑖 = [𝐵𝑖 𝒆𝑖] ve 𝐺𝑖 = [𝐴𝑖  𝒆𝑖
′] olmak üzere, 

𝒖𝑖 = [
𝒘𝑖
𝑏𝑖
] = 𝑐𝑖[𝐻𝑖

𝑇𝐻𝑖 + 𝑣𝑖𝐼𝑖 + 𝑐𝑖𝐺𝑖
𝑇𝐺𝑖]

−1𝐺𝑖
𝑇𝒆𝑖
′ (13) 

şeklinde ifade edilebilir.  

Burada en son (12) denklemiyle ifade edilen optimizasyon problemi ve (13) çözümü sınıflama 

problemine ait verilerin hemen hemen doğrusal olarak ayrılabildiği varsayımı altında elde 

edilmiştir. Doğrusal olarak ayrılamayan sınıflama problemleri için uygun çekirdek fonksiyonları 

kullanılarak veriler yeni bir uzaya dönüştürülebilir. Bu çekirdek fonksiyonları kullanılarak aynı 

yaklaşımla optimizasyon problemi çözülebilmektedir (Chen ve Wu, 2017). Bu çalışmada doğrusal 

çekirdek fonksiyonu ve radial basis çekirdek fonksiyonları kullanılacaktır. 

𝐶 = [𝐴1
𝑇 , 𝐴2

𝑇 , … , 𝐴𝑡
𝑇] olmak üzere i. sınıfa ait hiper-düzlem, 𝐾(∙,∙) çekirdek fonksiyonu ile  

𝐾(𝒙𝑇 , 𝐶𝑇)�̃�𝑖 + 𝑏𝑖 = 0 (14) 
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şeklinde yazılabilir. Özel olarak 𝐾(∙,∙) çekirdek fonksiyonu doğrusal, yani 

𝐾(𝒙𝑇, 𝐶𝑇) = 𝒙𝑇𝐶 (15) 

ise 𝒘𝑖 = 𝐶�̃�𝑖 dönüşümü ile (14) hiper-düzlemi 

𝒙𝑇𝒘𝑖 + 𝑏𝑖 = 0 (16) 

biçiminde sadeleşir (Jayadeva ve ark, 2007).  

Genel olarak doğrusal olarak ayrılamayan sınıflama problemleri için uygun çekirdek fonksiyonu 

kullanılarak veriler yeni bir uzaya dönüştürülebilir. Böylece yeni uzayda doğrusal olarak 

ayrılabilirlik sağlanabilir. Bu durumda optimizasyon problemi  

𝐾(𝐴𝑖, 𝐶
𝑇)�̃�𝑖 + 𝒆𝑖

′𝑏𝑖 + 𝝃𝑖 = 𝒆𝑖
′, 𝝃𝑖 ≥ 0  k. a.

min
𝒘𝑖,𝑏𝑖,𝝃𝑖

1

2
‖𝐾(𝐵𝑖, 𝐶

𝑇)�̃�𝑖 + 𝒆𝑖𝑏𝑖‖2
2 +

𝑐𝑖
2
𝝃𝑖
𝑇𝝃𝑖 +

𝑣𝑖
2
(‖�̃�𝑖‖

𝟐 + 𝑏𝑖
2)

 (17) 

şeklinde olacaktır. En küçük kareler yöntemi uygulanarak çözüm olarak  

�̃�𝑖 = [
�̃�𝑖
𝑏𝑖
] = 𝑐𝑖[�̃�𝑖

𝑇�̃�𝑖 + 𝑣𝑖𝐼𝑖 + 𝑐𝑖�̃�𝑖
𝑇�̃�𝑖]

−1
�̃�𝑖
𝑇𝒆𝑖
′ (18) 

elde edilir. Burada �̃�𝑖 = [𝐾(𝐴𝑖, 𝐶
𝑇) 𝒆𝑖

′] ve �̃�𝑖 = [𝐾(𝐵𝑖, 𝐶
𝑇) 𝒆𝑖]. O halde, yeni bir x örneğinin sınıfı  

𝑗 = arg max
𝑖=1,2,…𝑡

|𝐾(𝒙𝑇 , 𝐶𝑇)�̃�𝑖 + 𝑏𝑖|

√�̃�𝑖
𝑇𝐾(𝐶𝑇 , 𝐶𝑇)�̃�𝑖

 
(19) 

formülü ile belirlenir (Chen ve Wu, 2017).  

3. Uygulama: Erythematos-Squamos Veri Kümesi 

DVM ve Çoklu Doğum-DVM için uygulama verisi olarak erythematos-squamos hastalığı teşhisi 

problemi seçilmiştir. Veriler “UCI Machine Learning Repository” web sayfasından temin edilmiştir 

(İlter ve Güvenir, 1998). Bu veri kümesinde, bir tanesi hastalığın türünü gösteren hedef değişken 

olmak üzere, toplam 35 değişken ve 366 örnek bulunmaktadır.  

Veri kümesi üzerinde yapılan veri analizi sonucunda özellikle önemli olduğu belirlenen altı 

değişken Tablo 1’de listelenmiştir. Örnek olarak biri önemli (polygonal papules) ve diğeri de daha 

az önemli (erythema) olmak üzere iki değişkene ait histogram Şekil 3’te verilmiştir. Şekil 3a’dan 

polygonal papules değişkeninin özellikle 3 ile belirtilen hastalık grubunu ayırt etmede çok önemli 

olduğu görülmektedir. Buna karşın Şekil 3b’de sınıflama gücü açısından belirgin bir özellik veya 

örüntü görülmemektedir. Bu tespitler Cramer V istatistiği ile desteklenmiştir: polygonal papules 

için Cramer V istatistik değeri 0.562 elde edilirken erythema için 0.258 elde edilmiştir. Bu temel 

analizlerin yanında bazı modellerle yapılan ön-analizler de seçilen altı değişkenin gerçekten 

sınıflama gücü açısından önemli ve yeterli olduklarını teyit etmiştir.  

 

Şekil 3: (a) Önemli değişken örneği; (b) Önemsiz değişken örneği 
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Bundan sonraki bölümlerde Tablo 1’de gösterilen değişkenler seçilerek analiz yapılmıştır.  

Tablo 1: Örnek bir tablo 

 J48 Karar Ağacı Yardımıyla Seçilen Değişkenler 

1 Koebner_phenomenon 

2 Polygonal_papules 

3 Fibrosis_papillary_dermis 

4 Clubbing_rete_ridges 

5 Perifollicular_parakeratosis 

6 Age 
 

Tablo 1’deki değişkenler temelde WEKA yazılımında (Frank ve ark., 2016) J48 karar ağacı modeli 

oluşturularak seçilmiştir. Veri kümesindeki tüm değişkenler kullanıldığında karar ağacı 10’lu 

çaprazlama (10-fold cross-validation) ile %90.50 doğru sınıflama oranına sahiptir. Bu durumda elde 

edilen karar ağacı Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Şekil 4’teki karar ağacı temel alınarak koebner_phenomenon, fibrosis_papillary_dermis, 

clubbing_rete_ridges ve perifollicular_parakeratosis değişkenleri seçilmiştir. Veri kümesi 

incelendiğinde bazı değişkenlerin sınıflama açısından benzer etkiye sahip olduğu gözlemlenebilir. 

Şekil 5‘dan da görüldüğü gibi polygonal_papules ile melanin_incontinence değişkenleri bu duruma 

örnek gösterilebilir. Bu nedenle melanin_incontinence değişkeni yerine polygonal_papules 

değişkeni seçilmiştir. Ayrıca yaş (age) değişkeninin genel olarak hastalıklarla ilgili araştırmalarda 

önemli olduğu düşünülerek özel olarak önemli değişkenler listesine eklenmiştir. 

 

Şekil 4: Tüm değişkenlerle J48 karar ağacı 

 

Şekil 5: (a) Polygonal_papules; (b) Melanin_incontinence 
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Tablo 1‘deki değişkenlerle J48 karar ağacı algoritması tekrar çalıştırılırsa yaş (age) değişkeni de 

karar ağacına eklenirken perifollicular_parakeratosis değişkeninin ağaçtan çıkarıldığı gözlenmiştir. 

Bu yeni durumda 10’lu çaprazlama (10-fold cross-validation) ile doğru sınıflama oranı da %92.73 

değerine yükselmiştir. Karar ağaçlarının önemli uygulamaları olmasına karşılık (örneğin Cihan ve 

ark. 2019) bu çalışmada karar ağacı ön analiz için kullanılmıştır.  

Seçilen ve önemli olduğu gösterilen Tablo 1‘deki değişkenlerle standart DVM ve Çoklu Doğum-

DVM uygulanarak Tablo 2’teki sonuçlar elde edilmiştir. Buradaki sonuçlar, veri kümesi %70 

eğitim ve %30 test olmak üzere 5 defa rasgele bölünerek, hesaplanmıştır. Doğruluk oranları eğitim 

veri kümesi ile model oluşturulduktan sonra test kümesine uygulanarak bulunmuştur.  

Tablo 2: Örnek bir tablo 

 Doğrusal Radial Basis 

 Çoklu Doğum-DVM DVM Çoklu Doğum-DVM DVM 

Deneme c v Doğruluk Doğruluk c v  C Doğruluk Doğruluk 

1 0.5 0.5 0.94 0.86 0.5 0.5 0.01 5.0 0.91 0.85 

2 0.5 0.5 0.94 0.87 0.5 0.5 0.01 5.0 0.88 0.89 

3 0.5 0.5 0.92 0.87 0.5 0.5 0.01 5.0 0.95 0.89 

4 0.5 0.5 0.90 0.93 0.5 0.5 0.01 5.0 0.92 0.93 

5 0.5 0.5 0.93 0.95 0.5 0.5 0.01 5.0 0.87 0.95 

Ortalama 0.93 0.90     0.91 0.90 

 

Tablo 2’deki sonuçlarda DVM sonuçları için R yazılımında e1071 paketindeki svm ve tune 

fonksiyonları kullanılmıştır (Meyer ve ark., 2019). Tune fonksiyonu ile parametreler optimize 

edilmiştir. Buna karşılık Çoklu Doğum-DVM‘de Tablo 2’deki parametre değerleri kullanılmıştır; 

yani parametreler optimize edilmemiştir. Bu değerler birkaç deneme yapıldıktan sonra 

belirlenmiştir. Ayrıca bu uygulamada 6 farklı sınıf kategorisi olduğu için hem c=(c1,c2,c3,c4,c5,c6)
T 

hem de v=(v1,v2,v3,v4,v5,v6)
T  parametre vektörleri için 6 farklı parametre değeri kullanılabilir. 

Hesaplamalarda ise c=v=(0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5)T alınmıştır. Parametrelerdeki bu sadeleştirmeye 

rağmen oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir.  

Eğer ck ve vk parametreleri farklı değerlerle denenirse Çoklu Doğum-DVM için daha da iyi sonuçlar 

elde etmek mümkün olabilir. Örneğin 5. deneme için =0.01 ve C=5 olmak üzere 

c=(0.5,0.5,0.5,0.5,1.0,1.0)T ve v=(0.5,0.5,1.0,1.0,1.0,1.0)T alınırsa Çoklu Doğum-DVM için 

doğruluk oranı 0.90 olarak elde edilmektedir. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada nispeten yeni bir yaklaşım olan paralel olmayan hiper-düzlemli bir DVM yaklaşımı 

olan Çoklu Doğum-DVM yaklaşımı araştırılarak bir deri hastalığı olan erythematos-squamos 

hastalığının teşhisi problemine ait verilere uygulaması incelenmiştir. Uygulamada literatürdeki 

benzer çalışmalardan farklı olarak tüm değişkenler yerine önemli olduğu belirlenen bazı değişkenler 

kullanılmak suretiyle Çoklu Doğum-DVM modeli kullanılmıştır.  

Kullanılan Çoklu Doğum-DVM yaklaşımı Chen ve Wu (2017) tarafından önerilen ÇD-EKK-DVM 

yaklaşımı olup temelde matris hesaplamaları içermektedir. Bu yaklaşımda çözüm analitik olarak 

ifade edilerek kullanılabilmektedir. Standart DVM yaklaşımına göre optimize edilmesi gereken 

parametre sayısı artsa da etkisi daha çok olan parametrelerin yine çekirdek fonksiyonuna ait olan 

parametreler olduğu denemeler esnasında gözlenmiştir.  

Çoklu Doğum-DVM yaklaşımındaki hesaplamalar için kullanılan R kodlarının geliştirilerek daha 

etkin hale getirilme ihtiyacı vardır. Örneğin bu çalışmada sadece doğrusal ve “radial basis” çekirdek 

fonksiyonları kullanılmıştır. Diğer yandan mevcut haliyle bile standart DVM algoritmasına göre 

oldukça iyi sonuçlar elde edildiği görülmüştür.  Her ne kadar başarılı sonuçlar elde edilse de Çoklu 

Doğum-DVMlerin uygulamalarda etkin bir biçimde kullanılabilmesi için araştırılacak yönleri 
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bulunmaktadır. En başta artan sayıdaki parametrelerin optimize edilmesi açısından bazı 

araştırmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. 
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Abstract 

Triclosan is a broad-spectrum antimicrobial agent widely used in cosmetics. Cosmetic products 

including soaps, toothpaste, antiseptic products, detergents, and deodorants are commercially 

available in different pharmaceutical forms. According to the European Commission, Consumer 

Safety Committee (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS, 2011), triclosan is safe and 

effective for use in cosmetic products. The appropriate use limits of triclosan in toothpaste, hand 

soaps, bath and shower products, non-spray deodorants, face powders, skin whitening, and nail 

care products were determined as 0.1%, and 0.3% in cosmetic products in Turkey and the 

European Union countries. 

In scientific studies, it has been determined that triclosan could readily pass into breast milk, 

plasma, urine, and various tissues by its absorption after the application of products. Absorption of 

triclosan through the skin with products applied to the skin and some ingestion from the mucosa 

with products such as mouthwash and mouthwash causes various systemic side effects. The most 

important side effects of triclosan are endocrine disrupting, carcinogenic, and neurotoxic effects. 

Side effects of triclosan used as an excipient in cosmetic products were reviewed in this article. The 

necessity of periodical evaluation of types and rates of cosmetic components are emphasized with 

the change in the usage habits of cosmetics all over the world. The importance of cosmetovigilance, 

in other words, the feedback of healthcare professionals and the consultancy service to be given to 

the consumer and the patient about the contents that need attention as well as the selection of 

conscious cosmetic products has become clear. 

Keywords: Triclosan, Cosmetovigilance, Side Effects of Cosmetics, Endocrine Disrupting Effect, 

Carcinogenicity, Neurotoxicity  

1. Introduction 

Triclosan (TCS) (2,4,4′-trichloro-2′-hydroxy diphenyl ether) is widely used as an antimicrobial 

agent with anti-inflammatory properties in personal care products (Figure 1) (Gee et al., 2008). TCS 

has a broad-spectrum antimicrobial effect against gram-positive and gram-negative bacteria found 

in the mouth (Queckenberg et al., 2009). Thus, its use in oral care products is common all over the 

world. It possesses the ability to prevent or control plaque formation and reduce gingivitis. It 

contributes to supragingival calculus reduction and malodor in dental patients. The minimal 

concentration of TCS for oral pathogens is 0.3 mg/mL Besides toothpaste and mouthwash 

formulations, it is also used in various personal care products such as soaps, creams, and nail 

polishes. Skin infections and pimples are caused by the microbial flora of the skin. In different 

countries, the maximum allowable use level for TCS can be up to 1.0%, despite safety concerns 

regarding the different active ingredients used in soap bars. TCS with different alcohols may also be 

added to antiperspirants and deodorants to obtain the antimicrobial effect. 
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Figure 1. Chemical structure of TCS 

TCS is slightly soluble in water, its log Kow value is 4.76. Thus, it has been reported to accumulate 

in the human body (Geens et al., 2012). In several studies, TCS has found to pass to urine, serum, 

and breast milk in a high percentage of the population, indicating widespread TCS exposure 

(Allmyr et al., 2008; Calafat et al., 2008). The main exposure route of TCS is absorption through 

the skin from daily personal care products. Thus, it can enter the systemic circulation and cause 

adverse reactions. Another exposure route of TCS is the gastro-intestinal tract by oral ingestion 

since it can be easily swallowed while using oral care products. Safety of the regular hospital use of 

TCS in hand-washing products has also been extensively discussed since skin toxicity and irritation 

risk is very high. 

TCS permeation through the skin was reported to be approximately 10% from creams containing 

2% TCS (Queckenberg et al., 2010) and 7.22% from mouthwash containing 0.03 % TCS (Lin, 

2000). According to a study, the amount of TCS permeated through the skin by binding tissue 

proteins is enough to constitute an adverse reaction at the cellular level (Weatherly and Gosse, 

2017). 

This review aims to summarize the current findings regarding side effects mediated by TCS and to 

discuss possible precautions to diminish or to prevent these effects. For this purpose, studies in the 

literature about TCS, which can cause adverse health problems with its use in cosmetics, have been 

examined. Additionally, the importance of cosmetovigilance system, feedback from healthcare 

professionals in the cosmetovigilance system, consultancy service to be given to consumers and 

patients about cosmetic preparations containing TCS are highlighted. 

2. TCS Exposure and TCS Induced Side Effects  

It is stated in the literature that TCS increases the proliferation of cancerous cells and causes toxic 

effects on thyroid homeostasis, brain development in children, and the endocrine system. TCS 

changes hormonal responses by binding to estrogenic and androgenic receptors, so it is considered 

an endocrine disrupting chemical (WHO-UNEP, 2012). 

2.1. Endocrine Disrupting Effects 

World Health Organization (WHO) and United Nations Environment Programme (UNEP) 

categorize TCS as a ‘potential endocrine disruptor chemical’ (WHO-UNEP, 2012). The intrinsic 

estrogenic and androgenic activity of TCS has been confirmed in many studies (Ahn et al., 2008; 

Henry and Fair, 2013). TCS can replace [3H] estradiol on estrogen receptors (ER) of MCF7 human 

breast cancer cells. TCS can also display androgenic activity by preventing [3H] testosterone by 

binding to the ligands of the androgen receptors (Gee et al., 2008).  

Most of the cleaning personal care products are washed away after use and become domestic waste. 

In a study, it was observed that TCS had endocrine disrupting effects and reproductive functions 

were impaired in aquatic animals. This effect is reported in a study conducted with medaka (Oryzias 

latipes) and the findings indicate that TCS exposure causes a significant increase in vitellogellin 

levels and shows weak estrogenic activity (Ishibashi et al., 2004). In another study with the male 

mosquitofish treated with TCS demonstrated significantly higher vitellogenin mRNA expression 

and lower sperm counts (Raut and Angus, 2010).  

TCS may display thyroid homeostasis disrupting effect (Veldhoen et al., 2006). The chemical 

structure of TCS is reminiscent of the structure of thyroxine hormone (T4), and therefore it was 

thought that it could change thyroid hormone levels, drawing the attention of researchers (Allmyr et 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık (BILMES SH 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (BILMES SH 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

104 ISBN: 978-605-74786-0-3 www.bilmescongress.com 

al., 2009). T4 and T3 levels were observed to decrease in animals exposed to TCS in studies 

(Axelstad et al., 2013; Crofton et al., 2007; Paul et al., 2010). Activation of the pregnane X receptor 

(PXR) and the constitutive androstane receptor (CAR) by TCS is an initiating event, leading to up-

regulation of hepatic phase I and II enzymes, which could increase catabolism of thyroid hormones 

and consequently lower serum levels of these hormones (Axelstad et al., 2013). 

In the study conducted on 317 women in the USA, the determination of TCS in urine and 

biomarkers of serum thyroid functions (TSH, free thyroxine levels, thyroid antibodies, etc.) were 

measured. It has been observed that as the concentration of TCS in urine increases, free T3, 

TPOAb, and TgAb values decrease (Skarha et al., 2019). Besides, a recent study showed an inverse 

association of maternal TCS concentrations with maternal total T4 hormone (Berger et. al., 2018). 

Wang et al. investigated TCS and thyroid mechanism in 398 pregnant women and during the study, 

an inverse relationship was observed between urinary TCS levels and cord blood FT3 levels. The 

inverse relationship here is explained as moderate TCS can inhibit TSH production (Wang et al., 

2017). 

2.2. Carcinogenicity 

Xenoestrogens have become a potential risk factor for cancer in recent years. Studies are carried out 

on TCS and its associated cancer cases, especially its relationship with prostate, breast cancer, and 

ovarian cancer.  The oestrogenic actions of TCS bring into question whether TCS might contribute 

to the development of breast cancer. Also, the presence of TCS in milk implies an absorption from 

the human breast and raises concerns about the possible role in breast cancer. In a study, TCS had 

agonist activity on the proliferation of MCF7 human breast cancer cells over 21 days when it is 

alone in the cell culture environment (Gee et al., 2008). However, in the presence of estradiol, it 

acted as a full antagonist to estrogen induction of the ERE-CAT reporter gene.  

The presence of TCS in breast milk may also be related to the use of deodorants containing TCS. 

Since the underarm area consists of intense vascularization, product ingredients can easily enter the 

systemic circulation. Thus, the possible cancer cell promoting effects of TCS may be risky for 

patients with breast cancer. The healthcare professionals should give consultation to these patients 

about the possible hazards of TCS as a public health implementation. In a study conducted on 

LNCaP prostate cancer cells, TCS was found to improve the vital activities of cancer cells at a 

concentration of 10-5-10-8 M (Kim et al., 2015). TCS may alter the metastasis-related gene 

cathepsin D via the AR signaling pathway. By changing the protein expressions of the cathepsin D 

gene, the metastasis of LNCaP cells was increased. Similarly, Yueh et al. discovered that TCS can 

stimulate liver tumor proliferation and liver fibrosis with its oxidative stress-inducing effects 

(2014). TCS may constitute the primary tumor-promoting mechanism by activating the nuclear 

receptor constitutive androstane receptor. 

2.3. Neurotoxicity 

Thyroid hormone balance during pregnancy has an important role in the neurological development 

of the baby (Haddow et al., 1999). Thyroid hormone disruption is an upstream indicator of 

developmental toxicity (Johnson et. al., 2016). Thyroid hormone has an important role in the 

development of the baby's cortex in pregnant women. It has been shown in different studies that 

high dose exposure to TCS can cause developmental disorders in the newborn (Guo et al., 2020; 

Jackson-Browne et al., 2018). Low T4 levels in the early stages of pregnancy may cause 

neurological disorders in the baby (De Escobar et al., 2004). 

In the research conducted by Johnson et al. comply with the publications on the subject, they 

evaluated TCS as 'potentially toxic' on the developmental and reproductive system (Johnson et al., 

2016). In another study, the amount of TCS was determined in the urine of 198 mother-child pairs, 

and TCS levels were measured at and after birth, and in children 8-year-old. As a result of the 

study, urinary triclosan concentrations at delivery were associated with significantly lower 

children’s cognitive test scores at 8 y of age (Jackson-Browne et al., 2018). A similar study was 
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conducted on 377 mothers and children in China. Prenatal triclosan exposure and the decrease in the 

social scores of 3-year-old children were found proportional (Guo et al., 2020). Apart from these, 

TCS may exert adverse effects on the central nervous system (CNS) functions by induction of 

apoptosis and oxidative stress (Ruszkiewicz et al., 2017).  

TCS can pass through the placenta after skin application of cosmetic products indicating permeation 

through the skin (Jackson-Browne et al., 2018; Allmyr et al., 2008). It also should be kept in mind 

that breastfeeding can be risky in the digestion of TCS. Because TCS can enter the systemic 

circulation of the baby by digestion during breastfeeding. Therefore, healthcare professionals 

should recommend products that do not contain TCS in pregnant women. 

3. Conclusion 

Efficacy of cosmetics should be provided by selecting their ingredients, precisely. Concentrations of 

cosmetic ingredients should be within certain limits defined by authorities. Additionally, several 

factors related to a product such as body area to be applied, production method, physical and 

chemical properties of ingredients, the existence of ingredients displaying penetration enhancing 

effect, amount of daily use, skin condition etc. may define whether some of its ingredients enter to 

the systemic circulation or not. These factors cause the possible side effects and toxicity of cosmetic 

products. TCS, one of the commonly used excipients in cosmetic products, has been reported to be 

displayed systemic side effects as the result of enteric systemic blood circulation. Although it is 

seen that some of the studies compiled were conducted only in vitro, it is important in these studies 

to correctly evaluate how much TCS the body is exposed to after topical application. There are 

some studies in the literature to determine how much TCS is absorbed through the skin after using a 

personal care product, the data is insufficient, and more is needed. Additionally, more studies are 

needed to understand the relationship of TCS with neurotoxicity, cancer, thyroid homeostasis, 

endocrine disruption and to elucidate the mechanisms. Another point that should not be forgotten 

when interpreting the findings in some of the studies conducted on experimental animals is that 

TCS is administered subcutaneously and the experiments are conducted with values much higher 

than the amounts that can be taken by the use of cosmetic products.  

Although it has been shown in some studies that TCS has taken into the body remains within safe 

limits, it may accumulate in adipose tissues and cause toxic effects in long-term use. For this 

reason, it would be appropriate to suggest TCS-free products to consumers in choosing personal 

care cosmetics for daily use.  

In the cosmetovigilance system, ingredients and their concentrations used in cosmetics are 

constantly renewed. Healthcare professionals such as physicians and pharmacists have a very 

crucial role in the cosmetovigilance system. They should provide feedback on the cases related to 

the use of TCS when they encounter it. For this purpose, the ‘side effect reporting forms’ are 

available on the website of TITCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu/ Turkey Drug and Medical 

Devices Agency) to operate the cosmetovigilance system properly and to prevent possible risks to 

cosmetics. If these feedbacks are reported systematically, reports are utilized and the regulations on 

cosmetic products can be effectively updated. 
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Abstract 

Breast cancer is one of the most common types of cancer among women with the highest mortality 

rate. The mortality rate increases even more in breast cancers that cannot be diagnosed early. 

Correct classification of breast cancer is one of the difficult problems encountered. In this study, 

using the Breast Cancer Wisconsin (Tissue) dataset, a new dimension reduction method is proposed 

for diagnosis. The number of components in each variable was obtained with the help of model-

based information criteria. The component numbers of the variables were modeled according to the 

values of Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC) and Integrated 

Complete Likelihood (ICL). The information on the number of components has been optimized with 

the TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method, which is a 

multi-criteria decision making method. Since the components in the variables of the multivariate 

data constitute the cluster centers, a cluster center corresponds to each component in the variables. 

Homogeneous variables with a single component are eliminated because they do not contribute to 

clustering. Mixed variables were determined and homogeneous variables were eliminated. 

Dimension is reduced to classification with fewer variables. The number of mixture models 

consisting of components in the variables and the number of suitable mixture models according to 

the number of alternative clusters were also obtained based on the mixture model. 

Keywords: Breast Cancer, Gaussian Mixture Models, Model Based Clustering, Dimension 

Reduction, Information Criteria, TOPSIS 

1. Giriş 

Göğüs kanseri hastalığının teşhisi için sınıflandırma çalışmaları klinik karar destek sistemlerinin 

altyapısını oluşturur (Deperlioğlu ve Köse 2018). Göğüs kanserindeki sınıflandırmanın esas amacı 

kanser tipini veya kanserli dokunun yapısını belirlemedeki başarıyı artırmaktır (Da Silva ve ark. 

2000, Jossinet 1996). Bu başarıyı artırmak için çok farklı sınıflandırma yöntemleri ve optimizasyon 

algoritmaları kullanılmaktadır. Sınıflandırma çalışmalarındaki temel amaç sınıflandırma başarımını 

artırmak, teşhis oranını yükseltmektir. Bunun için çok farklı sınıflandırma yöntemleri ve farklı 

optimizasyon algoritmaları kullanılmaktadır. Bu çalışmada sınıflandırma başarısını artırmak için 

çok değişkenli karma modellerden gelen verilerin TOPSIS yöntemi ile optimizasyonuna dayalı 

bileşen sayısı ile boyut indirgeme yaklaşımı önerilmiştir. Önerilen yöntemin göğüs kanseri 

üzerindeki uygulaması için sınıflandırma çalışmasında yaygın olarak kullanılan UCI makine 

öğrenme laboratuvarındaki Breast Cancer (tissue) veri seti kullanılmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada, Breast Cancer (tissue) veri seti kullanılarak TOPSIS ile Göğüs kanseri teşhisi için 

sınıflandırmada boyut indirgeme yapılmıştır. Sınıflandırma çalışmasının aşamaları sırasıyla aşağıda 

verilmiştir. Veri setinde Göğüs kanseri teşhisi için 9 değişken (özellik) üzerinden klinik ölçümler 
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yapılmıştır. Her değişkende 106 gözlem (hasta) bulunmaktadır (UCI Machine Learning Repository 

2020). 

2.1. Tek değişkenli Normal Karma Modeller ile Değişkenlerin Modellenmesi 

Göğüs kanseri veri setinde 9 değişkendeki bileşenlerin ortaya çıkarılması ve veri setinin 

değişkenlerdeki bileşenlere göre modellenmesi için tek değişkenli normal karma modeller 

(TDNKM) kullanılmıştır. Her bir değişken için en çok olabilirlik (likelihood) fonksiyonları elde 

edilmiştir. Bu olabilirlik fonksiyonlarının logaritması alınarak (log-likelihood) AIC, BIC ve ICL 

bilgi kriterleri hesaplanmıştır. Değişkenlerin ortalama vektörü 𝜇 ve standart sapması 𝜎 olmak üzere 

tek değişkenli normal karma modeller, 

𝑓(𝑥; 𝜃) = ∑ 𝜋𝑗𝑓𝑗(𝑥; 𝜇𝑗 , 𝜎𝑗)
𝑘
𝑗=1      (1) 

eşitliğinden modele bağlı hesaplanır. Burada 𝜋𝑗 bileşenlerin karma olasılıklarını göstermektedir. 

TDNKM olasılık yoğunluk fonksiyonları, 

𝑓(𝑥; 𝜇, 𝜎2) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 {−

1

2

(𝑥−𝜇)2

𝜎2
 } , 𝑥 ∈ ℝ     (2) 

şeklinde ifade edilir. Tek değişkenli modellerdeki 𝜋, 𝜇 𝑣𝑒 𝜎 parametreleri EM (Beklenti ve 

Ençoklama) algoritmaları kullanılarak elde edilir. 𝑧 tamamlanmış verinin etiketlerini temsil etmek 

üzere, {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛, 𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑛} verisindeki log-olabilirlik fonksiyonu, 

𝑙𝑜𝑔𝐿(𝜋, 𝜃; 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑧1, 𝑧2, … 𝑧𝑛) = ∑ ∑ 𝑧𝑗𝑖𝑙𝑜𝑔[𝜋𝑗𝑓(𝑥; 𝜃𝑗)]
𝑘
𝑗=1

𝑛
𝑖=1   (3) 

eşitliğinden elde edilir. EM algoritması için: 

E Adımı: 𝑧𝑗𝑖 değerlerinin tahmini için koşullu beklenen olasılıklar, 

�̂�𝑗𝑖 = 𝐸(𝑧𝑗𝑖|𝑥; 𝜋, 𝜃) =
𝜋𝑗𝑓(𝑥;𝜃𝑗)

∑ 𝑓(𝑥;𝜃𝑗)
𝑘
𝑗=1

      (4) 

oranı ile elde edilir. 

M Adımı: Bileşen karma olasılık ağırlıkları 𝜋𝑗 için log-olabilirlik fonksiyonunun maksimizasyonu, 

𝑙𝑜𝑔𝐿(𝜋, 𝜃; 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑧1, 𝑧2, … 𝑧𝑛) = ∑ ∑ �̂�𝑗𝑖𝑙𝑜𝑔[𝜋𝑗𝑓(𝑥; 𝜃𝑗)]
𝑘
𝑗=1

𝑛
𝑖=1   (5) 

şeklinde gösterilir. TDNKM’in EM algoritmaları ile tahmin edilen parametrelerine göre log-

likelihood (Log-l) fonksiyonları hesaplanır. Log-l değerlerinden AIC (Akaike 1974), BIC (Schwartz 

1978) ve ICL bilgi kriterleri hesaplanır. Tek değişkenli normal modellerde log-l fonksiyonu 

𝑙𝑜𝑔𝐿(𝚿) = ∑ 𝑙𝑜𝑔(∑ 𝜋𝑗𝑓𝑗(𝑥𝑖; 𝜃𝑗)
𝑘
𝑗=1 )𝑛

𝑖=1      (6) 

eşitliğinden elde edilir. Log-l değerine bağlı olarak, 

AIC = −2𝑙𝑜𝑔𝐿(�̂�) + 2𝑑      (7) 

BIC = −2𝑙𝑜𝑔𝐿(�̂�) + 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑛)     (8) 

hesaplanır. ICL (integrated complate likelihood) bilgi kriteri Bayesci bilgi kriterinin (BIC) yeniden 

düzenlenmiş bir versiyonudur (Dogru 2015). Tam verinin EM algoritmasından elde edilen 

parametre tahminine göre log-olabilirlik fonksiyonunda 𝑦 𝑣𝑒 𝑧 tam veri olmak üzere, 

𝑙𝑐(𝜃; 𝑦, 𝑧) = ∑ ∑ 𝑧𝑖𝑗𝑙𝑜𝑔 (𝑤𝑖𝑓(𝑦𝑗; 𝜃))
𝑔
𝑖=

𝑛
𝑗=1     (9) 

eşitliği ile elde edilir (Dogru ve Arslan 2017). Tam veriden elde edilen bütünleşik tam olabilirlik 

fonksiyonu, 

𝐼𝐶𝐿 = −2𝑙𝑐(𝜃, 𝑦, 𝑧) + 𝑑𝑙𝑜𝑔𝑛    (10) 
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eşitliğinden elde edilir (Li 2014). Burada bağımsız parametre sayısı 𝑑 = (𝑘 − 1) + (𝑘𝑝) +

𝑘𝑝 (
𝑘+1

2
) eşitliğinden değişkenlerin bileşenlerine göre hesaplanır.  

2.2. Bileşen Sayısının TOPSIS ile Optimize Edilmesi 

Çok değişkenli göğüs kanseri verilerinin tek değişkenli olarak modellenmesi için her bir 

değişkenden elde edilen bileşen verilerinin optimize edilmesinde çok değişkenli kriter belirleme 

metodu olan TOPSIS kullanılmıştır (Hwang ve Yoon 1981, Wang ve Lee 2009). TOPSIS ile 

bileşen sayısının belirlenmesinde kullanılan adımlar: 

Karar matrisi: 𝐷 = [𝑑𝑖𝑗]𝑚𝑥𝑛 karar matrisi TDNKM’den elde edilen bilgi kriterleri ile oluşturulur. 

Normalize matrisi: 𝑁 = [𝑛𝑖𝑗]𝑚𝑥𝑛 normalize matris bilgi kriterleri değerlerinden 𝑛𝑖𝑗 =

𝑑𝑖𝑗 √∑ 𝑑𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1⁄  denklemi ile hesaplanır. 

Ağırlıklandırılmış Normalize matrisi: Normalize matristeki her bir eleman belirlenen bir yöntem 

ile hesaplanan ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1 olacak şekilde 𝑤𝑗 bileşen karma olasılık ağırlığı ile çarpılarak 𝑉 =

[𝑣𝑖𝑗]𝑚𝑥𝑘 matrisi oluşturulur. (Bu çalışmada olasılık ağırlıkları eşit alınmıştır.) 

İdeal ve negatif ideal çözümler: Ağırlıklandırılmış normalize matristeki elemanlar ile 

minimizasyon yapıldığında minimum sütun değerleri 𝐴+ = {𝑣1
+, 𝑣2

+, … , 𝑣𝑘
+} ideal çözümleri, 

maksimum sütun değerleri 𝐴− = {𝑣1
−, 𝑣2

−, … , 𝑣𝑘
−} ise negatif ideal çözümleri oluşturur. 

Maksimizasyon için sütun elemanları tam tersi seçilerek ideal çözümler belirlenir. 

İdeal ve negatif ideal ayırım ölçüleri: Öklid uzaklığına bağlı olarak İdeal ve negatif ideal noktalar 

belirlenir. 𝑆𝑖
+ ve 𝑆𝑖

− ölçülerinin sayısı sütun sayısı eşit olacak şekilde 𝑆𝑖
+ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+ )
2𝑘

𝑗=1  

pozitif ve 𝑆𝑖
− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

− )
2𝑘

𝑗=1  negatif ideal ayrım ölçüleri belirlenir. 

İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması: ideal çözüme yakınlık değeri 𝐶𝑖
+ = 𝑆𝑖

− (𝑆𝑖
− + 𝑆𝑖

+ )⁄  

ideal ve negatif ideal değerlerinden elde edilir. Burada 0 ≤ 𝐶𝑖
+ ≤ 1 arasında değerler alacak şekilde 

𝐶𝑖
+ = 1 ideal çözüme yakınlığı, 𝐶𝑖

+ = 0 negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını gösterir (Akogul 

ve Erisoglu 2017). 

3. Bulgular 

Göğüs kanseri veri setinde 9 özellik için değişken belirlenmiştir. Her bir değişken için elde edilen 

TDNKM bilgi kriterleri ile TOPSIS matrisi oluşturulmuştur. TOPSIS matrislerinden en ideal 

bileşen sayısı modele dayalı olarak elde edilmiştir. 

Tablo 1. I0 (Impedivity (ohm) at zero frequency) değişkeni için TOPSIS ile bileşen sayısı 

k AIC BIC ICL TOPSIS 

1 1708.38 1713.71 1713.71 0.0000 

2 1559.53 1572.85 1575.53 0.9769 

3 1553.78 1575.08 1605.95 0.8865 

4 1557.35 1586.65 1625.91 0.8078 

5 1561.78 1599.07 1657.48 0.6966 
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Tablo 2. PA500 (phase angle at 500 KHz ) değişkeni için TOIPSIS ile bileşen sayısı küme 

k AIC BIC ICL TOPSIS 

1 -264.25 -258.92 -258.92 0.9023 

2 -283.24 -269.93 -238.22 0.8620 

3 -278.82 -257.51 -191.09 0.5428 

4 -278.94 -257.63 -157.46 0.3223 

5 -274.94 -248.30 -110.67 0.0490 

Tablo3. HFS (high-frequency slope of phase angle) değişkeni için TOPSIS ile bileşen sayısı 

k AIC BIC ICL TOPSIS 

1 -181.50 -176.17 -176.17 0.8951 

2 -204.55 -191.23 -152.24 0.8472 

3 -201.12 -179.81 -129.72 0.6986 

4 -196.58 -167.29 -84.57 0.4065 

5 -198.60 -171.96 -21.40 0.0683 

Tablo 4. DA (impedance distance between spectral ends) değişkeni için TOIPSIS ile bileşen sayısı küme 

k AIC BIC ICL TOPSIS 

1 1417.07 1422.40 1422.40 0.0000 

2 1345.87 1359.19 1378.15 0.8164 

3 1329.54 1350.84 1384.64 0.9340 

4 1324.03 1353.32 1388.41 0.9214 

5 1327.73 1365.02 1399.53 0.8107 

Tablo 5. Area (area under spectrum) değişkeni için TOIPSIS ile bileşen sayısı küme 

k AIC BIC ICL TOPSIS 

1 2387.74 2393.07 2393.07 0.0000 

2 2183.06 2196.38 2201.71 0.6018 

3 2071.77 2093.08 2101.88 0.9189 

4 2045.47 2074.77 2086.35 0.9799 

5 2034.55 2071.84 2084.83 1.0000 

Tablo 6. A/DA (area normalized by DA) değişkeni için TOIPSIS ile bileşen sayısı küme 

k AIC BIC ICL TOPSIS 

1 971.78 977.11 977.11 0.0000 

2 916.02 929.34 957.60 0.6815 

3 901.93 923.24 957.71 0.8093 

4 885.67 914.97 946.47 1.0000 

5 891.00 928.29 964.89 0.8079 

Tablo 7. Max IP (maximum of the spectrum) değişkeni için TOIPSIS ile bileşen sayısı küme 

k AIC BIC ICL TOPSIS 

1 1236.34 1241.66 1241.66 0.0000 

2 1142.77 1156.08 1173.10 0.7683 

3 1109.99 1131.30 1159.68 1.0000 

4 1115.21 1144.51 1197.16 0.8058 

5 1119.48 1156.77 1199.23 0.7627 
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Tablo 8. DR (distance between I0 and real part of the maximum frequency point) değişkeni için TOIPSIS ile 

bileşen sayısı küme 

k AIC BIC ICL TOPSIS 

1 1406.25 1411.58 1411.58 0.0000 

2 1336.51 1349.83 1369.57 0.8589 

3 1323.74 1345.04 1378.81 0.9207 

4 1320.60 1349.90 1390.57 0.8368 

5 1323.28 1360.57 1388.57 0.8053 

Tablo 9. P (length of the spectral curve) değişkeni için TOIPSIS ile bileşen sayısı küme 

k AIC BIC ICL TOPSIS 

1 1710.91 1716.24 1716.24 0.0000 

2 1576.77 1590.09 1591.93 0.9588 

3 1567.43 1588.74 1603.12 0.9527 

4 1570.15 1599.45 1616.85 0.8853 

5 1575.23 1612.51 1640.32 0.7763 

 

Göğüs kanseri verisinde dokunun yapısının ve kanserli bireylerin belirlenmesinde sınıflandırma için 

yapılan boyut indirgeme yöntemi ile PA500 ve HFS değişkenlerinde bileşen sayı 1 olarak elde 

edilmiştir. Böylece TOPSIS ile 9 özellik arasında homojen yapıda olduğu belirlenen iki değişken 

indirgenmiş ve 7 değişken (özellik) üzerinden sınıflandırma yapılmasının daha etkili olduğu 

görülmüştür. Göğüs kanseri verisinde değişkenlerdeki bileşen sayıları aşağıdaki gibi Tablo 10. da 

gösterilmiştir. 

Tablo 10. Göğüs kanseri verisi için değişkenlerdeki bileşen sayıları 

Değişken I0 PA500 HFS DA Area A/DA Max IP DR P 

Bileşen 2 1 1 3 5 4 3 3 2 

 

Çok değişkenli göğüs kanseri veri setinde 7 özellik ve bu özellerin bileşen sayılarına göre 

oluşabilecek sınıf sayısı için bir aralık elde edilir. Bu sınıf sayısı değişkenlerin bileşen sayısının 

maximum ve minimum sayılarından Karma modele dayalı olarak belirlenir. İndirgenmiş veride 

değişkenlerin bileşen sayılarından oluşabilecek sınıf sayıları için 𝑘𝑠 bileşen sayısını göstermek 

üzere, minimum ve maksimum aralık, 

𝑘𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥{𝑘𝑠} = {2,3,5,4,3,3,2} = 5 ve 𝑘𝑚𝑎𝑥 = ∏ 𝑘𝑠
𝑝
𝑠=1 = 2𝑥3𝑥5𝑥4𝑥3𝑥3𝑥2 = 2160  

eşitliklerinden hesaplanır (Gögebakan ve Servi 2019). 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada göğüs kanseri verilerinin boyut indirgeme yöntemi ile sınıflandırma başarısının 

arttırılması için TDNKM dayalı TOPSİS yöntemi için yeni bir yöntem önerilmiştir. 9 özellik 

üzerine klinik ölçümler yapılan veri setinde iki değişken indirgenmiştir. İndirgenmiş veride 

bileşenlere dayalı sınıf sayısı için bir aralık elde edilmiştir. Göğüs kanseri verileri üzerine yapılan 

daha önceki çalışmalarda sınıf sayısı 4-6 olarak elde edilmiştir. Bileşen sayısına dayalı elde edilen 

alternatif sınıf aralığı ile en az 5 sınıf için hesaplama adımlarının başlatılması elde edilmiştir.  
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CLUSTERING OF LANDSAT SATELLITE IMAGE DATA WITH GAUSSIAN MIXTURE 

MODELS BASED ON VARIABLE SEGMENTATION 

DEĞİŞKEN SEGMENTASYONUNA DAYALI GAUSS KARMA MODELLER İLE 

LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜ VERİLERİNİN KÜMELENMESİ  

Maruf Gogebakan 

Bandirma Onyedi Eylul University, Maritime Bussines Administration Department, Türkiye 

ORCID ID: 0000-0003-0447-8311 mgogebakan@bandirma.edu.tr  

Abstract 

Gaussian mixture models (GMM) are among the most used methods for clustering in engineering, 

healthcare and social sciences. Determining the number of components of the variables in 

Gaussian mixture models is an important and difficult problem. Therefore, determining the number, 

location and size of the clusters based on the number of components of the variables using 

Gaussian mixture models increases cluster success. In this study, a new method is proposed for 

clustering Landsat Satellite Image data using normal mixture models based on variable data 

fragmentation. In this proposed method, the heterogeneity of the variables in the data set was 

tested, and non-heterogeneous (homogeneous) variables were removed and dimension reduction 

was made in the data. The number of mixture components (segments) in each heterogeneous 

variable was determined, and mixture models were created according to the variables in the data 

and the number of components in these variables. The intersection of the segments in the variables 

creates the clusters in the mixture model. The structure of mixture models is determined by the 

segments in the variables and the parameters produced by these segments. In the proposed method, 

the structure of the model was created starting from each set. Unlike the Gauss mixture models, 

segments with unequal sizes and volumes were obtained with k-means algorithms. Since the weights 

of the clusters consisting of segments of different sizes will differ in the model, each observation in 

the variables has an effect on the cluster. In models created using normal mixture distributions, 

parameters were estimated and candidate mixture models among all models were determined. 

Unlike the literature, a new hybrid clustering method was used to determine the clustering in the 

data set among mixture models. The hybrid cluster method developed by using analytical 

hierarchical clustering, k-means clustering algorithms, genetic algorithms and Gaussian mixture 

models has obtained the most appropriate mixture model for the data structure.  

Keywords: Gaussian Mixture Models, Segmentation-based variable selection, Landsat Satellite 

Image data clustering, Hybrid clustering algorithm, Model-based clustering, Information criteria 

1. Giriş 

Çok değişkenli verilerde modele dayalı kümeleme önemli ve zor bir problemdir. Çok değişkenli 

verilerde heterojen özellik gösteren verileri alt gruplara bölmek için dağılımlardan yararlanarak 

yapılan kümeleme modele dayalı kümelemedir (McLachlan and Rathnayake 2014, Fraley and 

Raftery 2002, Scrucca and Raftery 2018, Bozdogan1994). Çok değişkenli normal karma 

dağılımlardaki her alt grup/bileşen Karma modellerin küme merkezlerini oluşturan bileşenlere 

karşılık gelir (McLachlan ve Chang 2004, Celeux et.al 2018, Raftery and Dean 2006). Karma 

modeldeki bileşenlerin (segmentlerin) sayısı, çok değişkenli verideki kümelerin sayısını belirler 

(Gögebakan ve Erol 2019). Karma modeldeki bileşenlerin yapısı (sayısı, konumu, hacmi, vs. ) çok 

değişkenli verideki kümelerin yapısını belirler. Çok değişkenli veride homojen (parçalanmanın 

olmadığı) değişkenler, karma modeldeki küme sayısının hesaplanmasında etkisiz olduğundan 

segmentlere dayalı küme sayısı tahmini yönteminde hesaba katılmazlar. Normal dağılımın 

karmalarında verideki alt grup yapılarını tanımlamak için bileşen (kök, altgrup, segment) seçim 

metodu kullanılır (Seo and Kim 2012, Akogul and Erisoglu 2017). Gogebakan ve Erol uzaktan 
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algılama görüntü verisi üzerinde normal karma model dayalı yarı denetimli (semi-supervised) 

sınıflandırma yöntemini kullandılar (Gogebakan and erol 2018).  

2. Metot ve Materyal 

Gauss karma modellerin değişken segmentlerine dayalı kümelenmesi için Landsat uydu görüntü 

verileri üzerine uygulaması için yeni bir yöntem önerilmiştir. 

Çok değişkenli (bantlı) uzaktan algılanmış uydu görüntüsünden 3., 4. ve 5. bant sayısallaştırılmış 

verileri çalışmadaki değişkenler olarak seçilmiştir. Landsat uydu görüntü (LSI) verisi 3 değişkenli 

her bir değişkende 39.600 gözlem bulunan bir veri setidir (Akdeniz ve Erol 1996). 

2.1. Değişkenlerdeki Bileşen (Segment) Sayısının Belirlenmesi 

Çok değişkenli görüntü verisinin her bir değişkenindeki heterojenliğin ortaya çıkarılması için Tek 

Değişkenli Normal Karma Dağılımlar (TDNKD) kullanılmıştır (McLachlan and Peel 2004, xx). 

Tek değişkenli normal karma dağılımlar , 

      (1) 

olarak ifade edilir. Burada  normal karma modelin olasılık yoğunluk fonksiyonunu,  tek 

değişkenli normal karma normaldeki segment (bileşen) sayısını,  bileşenlerin olasılık ağırlıklarını 

göstermektedir.  olasılık yoğunluk fonksiyonu, 

    (2) 

şeklinde gösterilir. Burada  ortalama vektörü,  standart sapmayı temsil etmektedir. 

Tek değişkenli normal karma dağılımlarda modellerin olasılık yoğunluk fonksiyonları kullanılarak 

likelihood fonksiyonları elde edilir. Logaritması alınmış likelihood fonksiyonu, 

𝑙𝑜𝑔𝐿(𝚿) = ∑ 𝑙𝑜𝑔(∑ 𝜋𝑗𝑓𝑗(𝑥𝑖; 𝜃𝑗)
𝑘
𝑗=1 )𝑛

𝑖=1     (3) 

olarak ifade edilir. Likelihood fonksiyon değerlerinden parametreler EM algoritması yardımıyla 

tahmin edilir ve Bilgi kriterleri elde edilir. EM algoritmasıyla hesaplanan en çok olabilirlik 

tahminleri, 

𝜋𝑗
(𝑚+1)

= ∑
𝜏𝑗(𝒚𝑖;𝜳

(𝑚))

𝑛

𝑛
𝑖=1        (4) 

𝝁𝑗
(𝑚+1) =

1

∑ 𝜏𝑗(𝒙𝑖;𝜳
(𝑚))𝑛

𝑖=1

 ∑ 𝜏𝑗(𝒙𝑖; 𝜳
(𝑚))𝒙𝑖

𝑛
𝑖=1      (5) 

𝚺𝑗
(𝑚+1)

=
1

∑ 𝜏𝑗(𝒙𝑖;𝜳
(𝑚))𝑛

𝑖=1

 ∑ τ𝑗(𝒙𝑖; 𝜳
(𝑚))(𝒙𝑖 − 𝝁𝑗

(m+1)
)(𝒙𝑖 − 𝝁𝑗

(m+1)
)𝑇𝑛

𝑖=1    (6) 

olacak şekilde iterasyonlarla tahmin edilir. 

Değişkenlerdeki bileşenler sayısı belirlendikten sonra değişkenlerdeki gözlemleri bileşenlere 

atamak için k-means kümeleme algoritması kullanılır. K-means algoritması denetimsiz kümeleme 

algoritmasıdır. Tek değişkenli normal karma modeller ile bileşen sayıları belirlenerek algoritmaya 

bileşen sayısı ön bilgi olarak verilir ve k-means bir atama algoritması olarak kullanılır. 
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2.2. Çok değişkenli Verilerde Bileşen Sayısına Dayalı Küme ve Model Sayısı Belirleme 

Çok değişkenli verilerde heterojen değişkenlerdeki bileşen (segment) sayısına dayalı alternatif 

küme sayılarının belirlenmesi için bir aralık oluşturulur. Küme sayıları için alternatif olabilecek alt 

ve üst sınır, 𝑠 = 1,… , 𝑝 olmak üzere 𝑘𝑠  her bir heterojen değişkenin bileşen sayısını gösterir. 

Karma modeldeki maksimum küme saysı 𝐾𝑚𝑎𝑥 ve minimum küme sayısı 𝐾𝑚𝑖𝑛 olmak üzere, 

𝐾𝑚𝑎𝑥 = ∏ 𝑘𝑠
𝑝
𝑠=1   𝑣𝑒  𝐾𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥{𝑘𝑠}     (7) 

denklemlerinden elde edilir. Elde edilen alternatif küme sayılarına göre oluşabilecek tüm karma 

modellerin sayısı üstel formda olup 𝑀𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 ile gösterilen model sayıları  

𝑀𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 2
∏ 𝑘𝑠
𝑝
𝑠=1 − 1     (8) 

denklemi ile hesaplanır. Tüm olası karma modellerin oluşturduğu uzaydan elde edilen modeller 

arasından kümeleme varsayımına uyan modellere uygun karma modeller denir. Uygun karma 

modeller değişkenlerin bileşenlerine karşılık gelen küme merkezlerinin oluşturduğu alternatif 

kümeleri içermektedir. Uygun karma modellerin sayısı, 

  (9) 

kombinatorik denklemi ile elde edilir. Burada ,  ve  sırasıyla değişkenlerdeki segment 

sayılarını göstermektedir.  sırasıyla değişkenlerdeki parçalanmalardan kaynaklanan 

kümelenme merkez sayılarını ve  modeldeki küme merkezlerinin sayısını göstermektedir. 

Uygun karma modellerin her biri bir vektör ile temsil edilir (Gögebakan ve Erol 2018). Küme 

merkezlerinin bulunduğu adresler “1” ile temsil edilirken, modelde kümenin bulunmadığı merkez 

ise “0” ile temsil edilir. Burada vektörün uzunluğu bileşen sayısından elde edilen maksimum küme 

sayısını gösterirken, modeldeki “1” lerin toplamı karma modelim küme sayısını belirlemektedir. 

2.3. Modele dayalı Karma Model Kümeleme 

Çok değişkenli verilerden elde edilen bileşenler ve bu bileşenlerden elde edilen küme-model 

sayılarına göre veriyi temsil eden optimum kümeleme Gauss karma modeller ile elde edilir. Modele 

dayalı kümeleme için olasılık yoğunluk fonksiyonlarından likelihood fonksiyonu elde edilir. 

Likelihood fonksiyonuna bağlı olarak modellerin bileşenlerini temsil edecek bilgi kriterleri elde 

edilir. Akaike bilgi kriter (AIC) (Akaike 1974) ve Bayesci bilgi kriteri (BIC) (Schwarz 1978)  

değerleri modele dayalı belirlenir. Çok değişkenli normal karma modellerin olasılık yoğunluk 

fonksiyonlarından logaritması alınmış likelihood fonksiyonu, 

𝑙𝑜𝑔𝐿(𝚿) = ∑ 𝑙𝑜𝑔(∑ 𝜋𝑗𝑓𝑗(𝑥𝑖; 𝜃𝑗)
𝑘
𝑗=1 )𝑛

𝑖=1      (8) 

AIC = −2𝑙𝑜𝑔𝐿(�̂�) + 2𝑑       (11) 

AICc = −2𝑙𝑜𝑔𝐿(�̂�) + 2𝑑(𝑛/(𝑛 − 𝑑 − 1))     (12) 

BIC = −2𝑙𝑜𝑔𝐿(�̂�) + 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑛)      (13) 

Olacak şekilde hesaplanır. Burada modeldeki değişken ve bileşen sayısına bağlı hesaplanan 

bağımsız parametre sayısı 𝑑 = (𝑘 − 1) + (𝑘𝑝) + 𝑘𝑝 (
𝑘+1

2
) denkleme ile hesaplanır. 

3. Bulgular 

Çok değişkenli verilerin değişkenlerdeki segmentasyonlara dayalı kümelenmesi için uzaktan 

algılanmış görüntü verisi (LSI) üzerine uygulama yapılmıştır. Üç değişkenli veri setinde optimum 

küme sayısı tahmini yapılmış, sınıflandırma başarısı gösterilmiştir. 
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Uzaktan algılanmış Landsat uydu görüntü verisi için her bir değişkenin bileşen sayıları tek 

değişkenli normal karma dağılımlardan modele dayalı olarak bilgi kriterlerine göre belirlenir.  

Tablo 1. Çok bantlı uydu görüntü verisinde birinci değişken için alternatif bileşen sayılarına göre bilgi 

kriterlerinin değerleri. 

k -log-L AIC BIC 

1 13.947 27.895 27.897 

2 13.767 27.534 27.538 

3* 13.567 27.235 27.242 

4 13.617 27.236 27.246 

5 13.617 27.237 27.249 

Tablo 2. Çok bantlı uydu görüntü verisinde ikinci değişken için alternatif bileşen sayılarına göre bilgi 

kriterlerinin değerleri. 

k -log-L AIC BIC 

1 16.418 32.837 32.838 

2 15.912 31.825 31.829 

3* 15.858 31.717 31.724 

4 15.857 31.715 31.725 

5 15.857 31.716 31.728 

Tablo 3. Çok bantlı uydu görüntü verisinde üçüncü değişken için alternatif bileşen sayılarına göre bilgi 

kriterlerinin değerleri. 

k -log-L AIC BIC 

1 16.664 33.329 33.331 

2 16.169 32.340 32.344 

3* 16.126 32.254 32.261 

4 16.134 32.330 32.339 

5 16.138 32.340 32.352 

 

Uydu görüntü verisinde değişkenlerdeki bileşenler TDNKM göre bilgi kriterlerine dayalı 

belirlenmiştir. Bu değerlere göre 𝑘1 = 3, 𝑘2 = 3 ve 𝑘3 = 3 olarak elde edilmiştir. 

Değişkenlerdeki bileşen sayılarına göre k-means algoritması ile atama yapmak için her bir 

değişkende ayrı ayrı bileşen eleman sayıları belirlenir.  

Tablo 4. Çok değişkenli LSI verisinde değişkenlerdeki bileşenlere ait gözlemler. 

Değişken 
   

Bileşenler 
         

Bileşen 

eleman 

sayıları 

4.291 17.241 18.068 10.279 12.697 16.624 17.929 4.999 16.672 

Toplam 39.600 39.600 39.600 

 

Çok bantlı uydu görüntü verisinin değişkenlerindeki karma yapıları gösteren olasılık grafikleri (P-P 

plots) aşağıda verilmiştir. 
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(a) (b) (c) 

Şekil 1. Çok değişkenli uydu görüntü verisinin 1., 2. ve 3. Değişkenlerindeki karma yapıları gösteren olasılık 

grafikleri 

Çok değişkenli LSI verisinde değişkenlerdeki bileşen sayılarına göre alternatif küme sayısı ve bu 

küme sayılarından elde edilecek tüm olası karma modellerin sayısı belirlenir. 

 ve  olacak şekilde  küme 

aralığı elde edilir. Değişkenlerdeki bileşenler ve bileşenlerin oluşturduğu küme düzlemlerine göre 

küme merkezi ve bileşenleri Şekil 2. te gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.Çok değişkenli LSI verisinde bileşenler ve bileşenlere ait küme merkezleri 

LSI verisi için değişkenlerdeki 3”er bölünmeye karşılık gelen tüm olası karma modellerin sayısı 

 olarak elde edilir. Olası durumlar uzayının eleman sayısının 

çok fazla olması üstel olarak bileşen sayılarından elde edilmesinden dolayıdır. 

Olası durumlar uzayından uygun karma modellerin sayısı yine bileşen sayısına bağlı olarak 

hesaplanır. Uygun karma modellerin geçerli olabilmesi için değişkenlerdeki her bir bileşene en az 

bir küme merkezinin karşılık gelmesi gerekmektedir. Bu varsayım altında uygun karma modellerin 

sayısı,  olmak üzere,  aralığındaki alternatif küme sayısına göre, 

 eşitliğinden elde edilir. 
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Tablo 5. Çok değişkenli LSI verisinde olası durumlar arasında uygun karma modellerin sayısı 

Alternatif küme sayısı Olası tüm durumların sayısı Uygun karma model sayısı 

1. 000000027 000000000 

2. 000000351 000000000 

3. 000002925 00000036 

4. 0000017550 000001890 

5. 000080730 000024300 

6. 0000296010 000153828 

7. 000888030 000623106 

8. 002220075 001839672 

9. 0004686825 004255194 

10. 008436285 008044245 

11. 013037895 012751803 

12. 017383860 017216811 

13. 020058300 019981143 

14. 020058300 020030760 

15. 017383860 017376516 

16. 013037895 013036518 

18. 008436285 08436123 

18. 004686825 04686816 

19. 0002220075 002220075 

20. 000888030 00888030 

21. 0000296010 000296010 

22. 000080730 00080730 

23. 0000017550 000017550 

24. 000002925 00002925 

25. 000000351 00000351 

26. 000000027 00000027 

27. 000000001 00000001 

Toplam 134217728 131964460 

 

Çok değişkenli LSI veri setinde uygun karma modeller ve her bir modeli temsil eden vektör dizileri 

oluşturulur. Bu 27 elemandan oluşan vektör gösteriminde “1” elemanlarının yeri ve sayısı modele 

dayalı belirlenir. Uygun karma modellerin her bir 131964460 uygun karma modelden birine karşılık 

gelmektedir.  bileşenli normal karma model  için 

    (13) 

eşitliğinden elde edilir. Burada  karma modelin bileşen olasılık ağırlıkları,  

ortalama vektörü ve  tam kovaryans matrisini 

göstermektedir. 

Çok değişkenli LSI verisi için parametre tahmini ile birlikte modellerin likelihood fonksiyonu ve 

buna bağlı olarak bilgi kriterleri elde edilir. Uygun karma modeller arasında her bir modelin vektör 

gösterimine dayalı elde edilen log-L, AIC ve BIC değerlerinde en iyi model ve vektör gösterimi 

Tablo 6. de gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Çok değişkenli LSI veri setinde optimum küme sayısı ve en iyi modeli temsil eden vektör gösterimi 

-logLl AIC BIC Matris gösterimi 

105.752.585,4 211.505.668 211.507.806 110111111111101111111111111 

 

Çok değişkenli LSI verisindeki değişkenlerin bileşenlerine karşılık gelen küme merkezlerini sayısı 

yeri ve şekli modele dayalı belirlenmiştir. 25 kümeli merkez optimum küme sayısı olarak modele 

dayalı elde edilmiştir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

Çok değişkenli LSI veri setindeki değişkenler üzerinde bileşen sayıları belirlenmiştir. Elde edilen 

bileşen sayılarına göre alternatif küme sayıları ve karma model sayıları belirlenmiştir. Olası tüm 

karma modellerin arasından kümeleme varsayımına uyan karma modeller deterministik yöntem 

olan kombinatorik denklemle elde edilmiştir. Uydu görüntü verisindeki bant genişliklerine ve 

renklendirmelere karşılık gelen küme merkezleri ve kümelerin sayısı modele dayalı elde edilmiştir.  

 

Şekil 3. Çok değişkenli LSI verisinde değişkenlerin segmentlerine dayalı kümelenmesi ve verilerin görsel 

kümeleri 
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Abstract 

Introductıon: It has been shown in the literature that Thai-Wand exercises can be beneficial in 

non-sedentary elderly people  on balance and flexibility if long-term applications (15 weeks) can be 

performed. However, since the chances of taking elderly people into rehabilitation for such a long 

time are low, the purpose of this study is to determine whether Thai-Wand exercises applied for a 

shorter period of time will have an effect on flexibility and balance in the elderly and ensure that 

they are added to the elderly health exercise programs.  

Method: This study is an experimental clinical study using the pre-test-post-test method. During the 

applied group sessions, 27 participants who completed 6 practice sessions (n = 16) were included 

in the study. Sociodemographic information questionnaire for sociodemographic information, 

flexibility assessment with sit and reach test, and Functional Reach test and balance was evaluated 

with Timed up and go test and Functional Reach test.  

Results: In the studyp, no significant difference was found between the functional reach test, the sit 

and go test, and the timed stand up and go test scores except for the functional reach test (p = 

0.033, p = 0.398, p = 0.422, respectively).  

Conclusıon: In this study, the effectiveness of Thai Wand exercises applied in the group for a short 

time in the elderly in terms of flexibility and balance could not be clearly demonstrated except for 

the functional reach test scores, but it was a leading indicator that flexibility and balance could be 

improved with short-term Thai-Wand exercises. However, it is not clear whether its addition to 

elderly health exercise programs will provide significant benefits.  

Keywords: Balance, Flexibility, Thai-Wand 

1. Giriş 

Yaşlanma doğumla başlayıp ölümle sonuçlanan, vücutta çeşitli anatomik, fizyolojik değişikliklere 

neden olabilen evrensel ve kronik bir süreç olarak tanımlanabilir (Aksoy, 2015; Murayama, 2017).  

Yaşlanmayla beraber büyüme hormonu ve testosteron gibi hormonların üretimi azaldığından 

kaslarda atrofi ve incelme ile birlikte kas gücünde azalma ve kas koordinasyonunda gerileme 

görülür  (Yıldırım, Özkahraman ve Ersoy, 2012). Kas lifleri sayısı ve büyüklüğünde azalma 

(sarkopeni) beklenen bir durumdur. Ayrıca, kas kütlesi 30 yaştan sonra gerilemeye başlar ve kol ve 

bacak kaslarında 80 yaşına kadar %30, lumbal bölge ve gluteal bölge kaslarında ise %40-60 azalma 

olur ve toplam kas kütlesi ise yarı yarıya kaybedilir (Karakaş, 2012).  Bu durum yaşlılarda esneklik 

ve denge problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca yaş ilerledikçe osteoklastik aktivite 
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oranı osteoblastik aktiviteyi geçer ve kemik yapıda kollajenin yerini tuz almaya başlar ( Abrams, 

1995; Karakaş, 2012).  Bu durum kemiği daha kırılgan hale getirir. Yine Karakaş (2012)’a göre 

yaşlılıkta sinir iletim hızı ve sinirsel reflekslerde de gerilemenin görüldüğü ifade edilmiştir.  

Literatür incelendiğinde yaşlılarda fizyolojik gerileme sonucu düşmenin çok önemli bir sorun 

olduğu görülmektedir. Eker ve ark.’na (2014) göre, yaşlılıkta düşme ve sonrasında ortaya çıkan 

sekonder komplikasyonlar tüm yaşlı ölüm sebepleri içinde beşinci sırada yer almaktadır. Emilio ve 

ark. (2014) göre kalça eklemi hareketliliği ve ya esnekliği, dinamik denge ve lumbal bölge kas 

kuvveti, denge yeteneği ve yaşlı erişkinlerde düşme riski ile olumlu ilişki göstermiştir. Bu durum 

yaşlılarda denge ve esnekliğin arttırılmasının yaşlı hayatını tehdit eden risk faktörlerini minimanize 

etmek açısından faydalı olabileceğini işaret eder.  Bu nedenle çeşitli egzersizler kullanılabilir ve bu 

egzersizlerden birisi ise Thai-Wand egzersizleridir. 

Thai-Wand egzersizleri standart ölçülerde bir sopa kullanılarak üst ekstremite, gövde ve alt 

ekstremite’ye önceden tasarlanmış bazı egzersizlerin yaptırılarak amaca yönelik sonuçlar elde 

etmeyi amaçlayan bir tedavi yaklaşımıdır (Promnoi, 2016).   Thai-Wand egzersizlerinin literatüre 

bakıldığında değişik amaçlarla çeşitli hasta veya katılımcılar üzerinde kullanıldığı görülebilir.  

Örneğin, sedanter yaşam tarzına sahip yaşlı bireylerde akciğer kapasitesi üzerindeki etkinliğinin 

incelenmesi amacıyla (Wichitsranoi ve ark., 2011),  romatoid artrite sahip bireylerde fonksiyonel 

kapasiteye, kavrama kuvvetine ve ağrı üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla (Seephim ve 

Nualnetr, 2016) kullanılmıştır.  Thai-Wand egzersizleri göründüğü üzere sedanter yaşam tarzına 

sahip bireylerde kullanılmış olmasına rağmen, daha aktif yaşama sahip yaşlı bireylerde kullanıldığı 

az sayıda çalışma vardır.  Bunlardan biri Puengsuwan ve ark. tarafından 2008 yılında 

gerçekleştirilen bir çalışmadır.  Bu çalışmada 142 katılımcı randomize olarak iki gruba dağıtılıp 

Thai-Wand egzersizlerinin vücut yağı, vücut esnekliği, yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasitesi 

üzerine olan etkisine bakılmıştır. Bu çalışmada katılımcılar 15 hafta boyunca haftada 3 gün 40 

dakikalık kendilerine öğretilen Thai-Wand egzersizlerini ev programı olarak uygulamışlardır ve 

yaşam kalitesi hariç tüm alanlarda olumlu sonuçlar elde edilmiştir.  Fakat bu çalışmada 

katılımcıların çok uzun bir süre egzersiz yapmalarının talep edilmiş olması, aynı zamanda 

katılımcıların evde egzersizleri yeterince yapıp yapamadığının denetlenememesi, grup içinde bu 

egzersizi yapmanın motivasyonu artırıp artıramayacağının belirlenememesi gibi nedenlerle bazı 

limitasyonları olmuştur. Ayrıca uzun süreli tedavi nedeniyle katılımcıların her hafta tekrar tekrar 

araştırma merkezine gitmesi gerektiği tarzında maliyeti arttırabilecek bazı durumlar nedeniyle yeni 

çalışmalara ihtiyaç olduğu ifade edilmelidir. 

Bu nedenle katılımcıların daha kısa süre tedavi alarak fakat grup içi aktivitenin motivasyonuyla 

benzer sonuçlara erişilip erişilemeyeceği ve aynı zamanda yaşlılarda önemli bir durum olan 

dengenin değerlendirilmesi açısından bu çalışmanın yapılmasının önem arz ettiği düşünülmektedir.  

Çünkü, Thai-Wand egzersizlerinin daha kısa süreli bir çalışmayla sedanter yaşam tarzına sahip 

olmayan yaşlı bireylerde denge ve esnekliğe katkısının incelenmesi, ileride bu egzersiz sisteminin 

yaşlı bireylerin toplu halde yaşadığı merkezlerde kullanımının yaygınlaştırılması gibi durumlara 

neden olarak literatüre önemli katkıları olacağına inanılmaktadır.  Bu çalışmada kullanılacak olan 

Thai-Wand egzersizlerinin yaşlılarda kullanımına ilişkin getireceği yenilikler; 

1) Grup içi aktiviteyle gerçekleştirilecek olması 

2) Daha kısa süreli olarak planlanması 

3) Maliyetinin diğer çalışmalara kıyasla daha az olmasıdır. 

Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Thai-Wand egzersizlerini yaşıtlarına göre daha aktif bir yaşam 

süren bir çeşit yaşlılar kulübüne devam eden bireylerde uygulayarak esneklik ve denge üzerine 

etkisinin belirlenip bu tarz yaşlı kulüplerinin egzersiz programlarına Thai-Wand egzersizlerinin 

eklenebilirliğinin incelenmesidir. 
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2. Metot 

2.1. Etik Kabuller 

Çalışmamız Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Klinik Çalışmalar Etik Kurulunun 2019/307 

no’lu kararıyla kabul edildi.  Katılımcılardan imzalı onam alındı. 

2.2. Çalışmanın Tipi 

Bu çalışma ön test-son test metodu kullanılan bir deneysel klinik çalışma olarak yapıldı.   

2.3. Çalışmanın Örneklem Bilgileri 

Araştırmanın örneklemini Bolu İl Halk Sağlığı/Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Yaşlı Merkezi 

katılımcıları oluşturdu. Bu merkezde 8 yıldır düzenli olarak devam eden bir denge ve koordinasyon 

eğitimimiz vardı. Bu programın haricinde merkezin katılımcıları diğer sağlık personelinin yürüttüğü 

programlara da katılım göstermekteydi. Grup olarak düzenli yürüyüşler yapan ve egzersiz 

programlarına katılan bir ekiptiler.  Bu araştırmada bu düzenli egzersizlere ek olarak Thai-Wand 

egzersizlerinin verilmesi hedeflenmişti. Katılımcıların uzun yıllardır sürdürdüğü çalışma programı 

değiştirilmeden sadece Thai-wand egzersizleri eklendi.  Çalışma, diğer eğitimimizin devam ettiği 

spor salonunda ve rutin program akabinde uygulandı. Kişiler araştırma hakkında bilgilendirildi ve 

27 katılımcı ile gerçekleştirildi.  

2.4. Dahil Edilme Kriterleri 

Çalışmaya katılım kriterleri; belirtilen yaşlılar kulübüne üye olmak, programa katılımlarında 

sakınca olmadığı raporu olanlar (bağlı oldukları Aile Sağlığı Merkezi tarafından verilen), ve 

gönüllü olarak çalışmaya katılım onamını vermiş olanların ön kaydı yapıldı. Kesin kayıt ise 6 

seanslık uygulama süresine tamamlayanlara uygulandı. Dışlanma kriterleri: 6 seanslık çalışma 

süresini tamamlayamayanlar, son ölçüme katılmayı reddedenler.    

2.5. Katılımcılar 

Çalışma 27 katılımcının ön kaydı ve başlangıç ölçümlerinin alınmasıyla başladı.  Çalışmada 

katılımcıların 6 seanslık uygulama seanslarına düzenli katılımları istendi.  Buna göre 6 uygulama 

seansına katılan kişilerin çalışmayı tamamladığı kabul edildi ve kesin kaydı yapıldı.   6 seanslık 

uygulama süresinin belirlenip, gerçekleştirilmesi Seephim ve Nualnetr (2016) tarafından yaşlı 

romatoid artritli bireylerde uygulanan Thai-Wand çalışması baz alınarak belirlendi. Çalışmada 6. 

seanslık araştırma süresini tamamlayan bireylerin araştırma süresini tamamladığı hafta son-test 

ölçümleri alındı. 

2.6. Çalışmada Kullanılan Ölçüm Gereçleri 

Sosyo-demografi anketi demografik verilerin değerlendirilmesinde, Sit and Reach test (Otur-uzan 

testi) esneklik değerlendirilmesinde, Fonksiyonel uzanma testi esneklik ve denge 

değerlendirmesinde ve Timed Up and Go Test (Zamanlı Kalk ve Yürü testi) denge 

değerlendirilmesinde kullanıldı. 

Sit and reach (Otur-uzan testi): İlk olarak Wells ve Dillon (1952) tarafından tanımlanan Otur-uzan 

testi, hamstring ve sırt esnekliğini ölçmek için geliştirildi. Bu test, üstü numaralı bir cetvel olan özel 

olarak tasarlanmış bir kutu kullanılarak uygulanır. Yaşlılarda geçerlilik ve güvenilirliği Jones ve 

ark. (1998) tarafından yapılmıştır (R=.92 erkeklerde, r=.96 kadınlarda). 

Fonksiyonel Uzanma Testi:  Bu test vücut esneklik (Uchiyama, 2011) ve dengesini ölçmek 

amacıyla kullanılır. Bu test normalde ayakta ve duvara monte edilmiş bir cetvel önünde duran 

kişinin öne adım almaksızın eğilerek uzanabileceği maksimum seviyeyi ölçen bir yöntemdir 

(Lynch, Leahy ve Barker, 1995).  Fonksiyonel uzanma testinin yaşlı populasyonda ki intra-rater ve 

inter-rater güvenilirliği sırasıyla 0.97 ve 0.99 (Cronbach’s alpha değeri) ve Bennie ve ark. (2003) 

tarafından yapılmıştır. 
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Timed Up and Go (Zamanlı Kalk ve Yürü testi):  Bu test 3 metre uzunluğunda ve başlangıç 

noktasına bir sandalye yerleştirilmiş bir parkurda yapılır.  Yaşlı birey bu sandalyede oturur ve 

komutla kalkıp 3 metreden dönüş yaparak yürüyüşü tamamlar ve sandalyeye oturur; katettiği süre 

saniye cinsinden kaydedilir. Ölçüm iki kez tekrarlanır. Eğer 12 saniye ve üzerinde ise denge 

probleminden bahsedilir (Podsiadlo ve Richardson,1991).  Yaşlılarda güvenilirliği Bennie ve ark. 

(2003) tarafından yapılmıştır (inter-rater  0.99, intra-rater 0.98).  

2.7. Çalışmanın Uygulama Protokolü 

Çalışma sırasında katılımcılar uzman fizyoterapistler eşliğinde 5 dakika ısınma egzersizleri, 15 

dakika el ve göz koordinasyon egzersizleri, 25 dakika üst ve alt ekstremite hareketlerini içeren 

Thai-Wand egzersizleri, 20 dakika yer mat egzersizleri ve bir rekreasyonel aktivite (modifiye 

bowling) içeren 80 dakikalık grup aktivitesi programına katıldı. Bu program haftada birkez olacak 

şekilde uygulandı.   

Thai-wand egzersizleri uygulama prosedürü; kollar bilateral olarak -dirsekler fleksiyonda- 

elevasyonda sopayı baş seviyesi üstünde tutarken sağa ve sola 10 tekrarlı gövde rotasyonu ve gövde 

lateral fleksiyonu, sopa bilateral olarak omuzlar  90 derece fleksiyonda tutulurken  10 tekrarlı omuz 

fleksiyonu, Thai-wand sopasının her iki ucu bir el volar yüzeyiyle tutulurken sağ ve sol omuza 

abduksiyon, sopa bilateral tutuşla 10 tekrarlı omuz ekstansiyonu; sopanın bir ucu yere temas 

halindeyken diğer ucundan iki elle destek alarak 10 tekrarlı squat (çömelme) egzersizleri; sopa aynı 

pozisyondayken bir bacak arkada gergin pozisyonda oblik olarak uzatılmışken 10 tekrarlı esneme 

egzersizleri (bilateral), sopa bel boşluğuna yerleştirilerek gövde dikliğini koruyarak 10 tekrarlı squat 

şeklindeydi. 

2.8. İstatistiki Ölçümler 

Çalışmada güç testi daha önce yapılan Peungsuwan ve ark. (2008) çalışması baz alınarak G-power 

programıyla gerçekleştirildi ve % 20 hata payına sahip olmak için gereken minimum katılımcı 

sayısı 24 olarak belirlendi. İstatistiki analizler SPSS istatistik programı kullanılarak yapıldı. Grup 

içi ölçümler Wilcoxon Signed Rank testiyle yapıldı. Katılımcı sayısına bağlı olarak Non-parametrik 

testler tercih edildi (Kul, 2014). 

3. Bulgular 

Bu çalışmada 27 katılımcının çalışmaya ön kaydı yapıldı.  Çalışmanın ilk günü egzersizler 

başlamadan önce ön ölçümler yapıldı.  Uygulamalı grup aktivitesinin her seansında yoklama 

alınarak ilk ölçüme katılıp, 6 seanslık önceden belirlenmiş çalışmaya katılma şartını tamamlayanlar 

belirlendi.  6 seanslık çalışmayı tamamlayanlar tamamladıkları seans sonundan itibaren çalışmaya 

kesin kaydedildi ve son ölçümleri yapıldı.  6 haftayı tamamlayıp çalışmaya kesin kaydı yapılan 16 

katılımcıdan 3 katılımcı son ölçümleri çalışmayı bitirdikleri son seanslarında alınamadığından 

istatistiki ölçümlere dahil edilmediler (Şekil 1).  
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Şekil 1: Çalışma sürecinin akış tablosu gösterimi 

Çalışmaya kesin kaydedilen katılımcıların sosyo-demografik bilgileri Tablo 1 de yansıtıldı.  Buna 

göre 13 katılımcıdan 7 katılımcı erkek (%53.8), 6’sı ise kadındı (%46.2).  Katılımcıların yaş 

ortalamaları 66.76±2.24 idi.  Ayrıca, 11 katılımcı evliydi (%84.6), 2 katılımcı ise eşini kaybetmişti 

(%15.4).  Katılımcıların %92.3’ü hiç sigara kullanmazken, yalnızca %7.7’si günde 1 paket sigara 

içtiğini belirtti. Katılımcıların hiçbiri yürümeye yardımcı bir araç kullanmıyordu. 

Tablo 1. Sosyo-demografik veriler  

 N:(13) Yüzdelik Mean±Standart sapma 

Yaş 13 - 66.76±8,10 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

13 

7 

6 

%100 

%53.8 

%46.2 

 

Medeni Hal 

Evli 

Eşi vefat etmiş 

13 

11 

2 

%100 

%84.6 

%15.4 

 

Sigara 

Yok 

Günde 1 paket 

13 

12 

1 

%100 

%92.3 

%7.7 

 

Yardımcı ekipman 

Yok 

13 

13 

%100 

%100 
 

                                    N: katılımcı sayısı 

3.1. Fonksiyonel Uzanma Testi Sonuçları 

Fonksiyone uzanma testinin ön test ve son test skorları karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı 

bir gelişme elde edildi (p=0.033).  (Tablo 2). 

3.2. Sit and Reach ( Otur-Uzan) Testi Sonuçları 

Sit and Reach test (Otur-uzan testi)’nin ön-test ve son-test skorları arasında istatistiki olarak anlamlı 

bir fark bulunamadı (p=0.398)  (Tablo 2). 

3.3. Timed Up and Go (Zamanlı Kalk ve Yürü) Testi Sonuçları 

Timed Up and Go test (Zamanlı Kalk ve Yürü test)’in ön test ve son test skorları arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p=0.422) (Tablo 2). 
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Tablo 2. Otur-Uzan testi, Fonksiyonel uzanma testi, Zamanlı-Kalk yürü testi ön test-son test karşılaştırılması  

 

 
SRön SRson  FUön FUson  TUGön TUGson 

Median 

(min-

max) 

 

 

12(7-33 

cm) 

 

14,5(4,5-34 

cm) 

 

 

 

 

32(21,5-42 cm) 

 

38(20-48 

cm) 

 

 

 

 

5,78(4,95-7,46 

sn) 

 

6,27(4,18-

9,68 sn) 

Wilcoxen 

Signed 

Rank test 

(Sig.) 

 

.398 

 

 

 

.033* 

 

 

 

.422 

(SRön:Sit and Reach Ön test, SRson: Sit and Reach son-test, FUön: Fonksiyonel Uzanma ön test, FUson: 

Fonksiyonel Uzanma son test, TUGön: Timed Up and Go ön test, TUGson: Timed Up and Go son test, *:p<0.05, 

cm:santimetre, sn:saniye) 

4. Tartışma 

Çalışmamız yaşıtlarına kıyasla daha aktif bir yaşam tarzına sahip toplumun yaşlı üyelerinde Thai-

Wand egzersizlerinin grup aktivitesi şeklinde uygulanması yoluyla denge ve esnekliğin 

geliştirilebileceğine dair bazı önemli göstergelere ulaşıldı.  Çalışmada son ölçümleri tamamlanan 13 

katılımcı dengeyi değerlendirmek için kullanılan iki ölçüm gerecinden bir tanesinde istatistiki 

olarak anlamlı farklılık gösterdi (FU sonuçları). Diğerinde ise istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

göstermedi (TUG sonuçları). Esneklik ise yine iki ölçüm gerecinden  bir tanesinde istatistiki olarak 

anlamlı farklılık göstermişken (FU sonuçları), diğer ölçüm gerecinde istatistiki olarak anlamlı 

farklılık gösteremedi.  

Sit and Reach (Otur-Uzan) testinin yaşlılarda geçerliliğinin yapıldığı daha önce belirtilmişti (Jones 

ve ark.., 1998).  Fakat, Fonksiyonel Uzanma testinin güvenirliği daha yüksekti (Bennie ve ark.., 

2003).  Bu yüzden bizim çalışmamız için fonksiyonel uzanma testi daha güvenilir sonuçlar vermiş 

olabilir ve bu durumda 6 seanslık Thai-Wand egzersizlerinin esneklik konusunda geliştirici bir 

tedavi modalitesi olabileceğini işaret ediyor olabilir.  Bu yüzden çalışmamızın Thai-wand 

egzersizleriyle esneklik konusunda gelişme olabileceğine dair önemli ipuçları verdiğini 

belirtebiliriz. 

Ancak, aynı durumun denge için geçerli olup olmadığı net değildir.  Çünkü Zamanlı Kalk ve Yürü 

(Timed Up and Go) testinin yaşlılarda güvenirliği Fonksiyonel Uzanma testine kıyasla daha yüksek 

olan bir testtir (Bennie ve ark, 2003).  Bundan dolayı Thai-Wand egzersizlerinin sedanter olmayan 

yaşlılarda denge üzerine etkisiyle ilgili pozitif sinyaller bulunduysa da net bir şekilde denge 

üzerinde etkilidir diye bir yargıya varamadık. 

Çalışmaya ön kayıtta 27 kişi kaydedildiği daha önce belirtilmişti, fakat büyük bir kitle -yaklaşık 

%50- çalışmaya kesin kayıt şartını karşılayamadığından denge konusunda istenilen netice 

alınamamış olabilir.  Yine son kaydı yapılan 16 katılımcıdan 3 tanesi son ölçüm için egzersizleri 

tamamladıkları gün vakit ayıramadılar bu durum Zamanlı Kalk ve Yürü testinde istatistiki olarak 

önemli bir farklılık bulmamızı muhtemel bir şekilde engelledi. Ancak bu kayıp veriler sonuca dahil 

edilmediğinden sonuçların hassaslığı ve gerçekliği konusunda bir spekülasyona gerek 

bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın en önemli özelliklerinden birisi sadece 6 haftada uygulanan 6 seanslık kısa bir 

çalışma olmasıydı.  Buna rağmen sedanter olmayan yaşlılarda esnekliğin Thai-wand egzersizleriyle 

Fonksiyonel uzanma testi sonuçlarına göre gelişme gösterebileceği bulgusu elde edilmiştir.  Bu 

durum Thai-Wand egzersizlerinin kısa süreli uygulama süreleri neticesinde yaşlılarda esnekliğin 

geliştirilmesinde katkısı olabileceğine işaret etti.  Daha önce yapılan çalışmalar içinde 6 haftalık 

süre içinde etkili sonuçlar alabilen sadece bir çalışma vardı (Seephim ve Nualnetr, 2016).  Bu 

çalışma ise romatoid artritli bireylere odaklanmıştı ve ağrı üzerinde özelleşmişti, ancak esnekliğe 

pek girmemişti. Dolayısıyla bizim çalışmamız bu kadar kısa süreli uygulama yapan ve etkili 

sonuçlar almayı başaran önemli bir çalışmadır.  Benzer formatta çalışan ve başarılı sonuçlar 
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gösteren diğer çalışmalarda en az seans sayısı 24 idi  (Wallmann ve ark., 2009) ve bizim 

çalışmamızın 4 katı kadar fazla uygulama seansından oluşuyordu.  

Denge konusunda Thai-Wand egzersizlerinin etkisiyle Sit and Reach (Otur-Uzan) testinin pozitif 

gelişme gösterdiği tek çalışma Puengsuwan ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmaydı 15 hafta 

haftada 3 gün 40 dakikalık ev egzersiz programından oluşuyordu.  Bizim çalışmamızda bu sürenin 

yaklaşık %14 ü uzunluğunda bir egzersiz programı uygulanmıştı, bu uygulama süreleri arasındaki 

farklılıktan kaynaklanan nedenlerden dolayı otur-uzan testiyle ispatlanan esneklik konusunda bizim 

çalışmamızda yeterli gelişme görülememiş olabilir.  Ancak bizim çalışmamız bu durumu grup 

egzersizlerinin motivasyon katkısı sayesinde bertaraf etmeyi planlıyordu. Ancak Fonksiyonel 

Uzanma Testi skorlarımız aksini işaret etse de Sit and Reach (otur-uzan) testi  sonuçlarında gelişme 

gösterilemedi.  Bu durum daha fazla katılımcı sayısıyla engellenebilirdi.  Çünkü, Puengsuwan ve 

ark. ‘nın çalışmasında 142 katılımcı dahil edilmişti.  

Bizim çalışmamızı literatürde ki diğer aynı amacı güden çalışmalardan ayıran önemli bir özellik 

sadece grup aktivitesi içermesi ve kişisel hiçbir Thai-Wand uygulamasının yapılmamış olmasıydı.  

Bu sayede Thai-Wand egzersizlerinin grup aktivitesiyle daha kısa sürede bireysel yapılmış 

egzersizler kadar etkili olabileceğini işaret etti.  Promnoi (2016) çalışmalarında grup Thai-Wand 

egzersizleriyle ev programı Thai-Wand egzersizleri sonucunda yaşlılarda uyku kalitesi ve 

depresyon seviyelerinde gruplar arasında bir üstünlük olmadığını belirtmişti.  Peungsuwan ve ark. 

(2008)    çalışmalarında ev egzersizi yoluyla bireysel olarak uygulanan 45 seanslık Thai-Wand 

egzersizlerinin esnekliği arttırabileceğini belirtmişti.  Bizim çalışmamız ise grup Thai-Wand 

egzersizlerinin aynı başarıyı daha kısa sürede sağlayabileceğini gösterdi.  Bu durum grup 

egzersizlerinde ki artan motivasyon nedenli olabilir.  

Bir diğer konu ise yaşlılarda fizyolojik değişiklikler nedeniyle esneklik azalmasıyla düşme riskinin 

arttığı gerçeğidir (Karakaş, 2012).  Bu durum Thai-Wand egzersizlerinin yaşlı kulüplerinde grup 

egzersizi olarak eklenmesiyle belki bertaraf edilebilir. Çünkü çalışmamız 6 seanslık grup içi Thai-

Wand egzersizleriyle sedanter olmayan yaşlılarda esnekliğin arttığını göstermiştir.  Artan esneklik 

düşme riskini azaltabileceğinden böyle bir pozitif yönlü korelasyon var olabilir.  Ancak düşme riski 

sadece esneklikle alakalı olmadığından –dengede önemlidir- bu korelasyonun kesinliği konusunda 

ileri çalışmalara ihtiyaç vardır (Emilio ve ark.., 2014).  Çünkü bizim çalışmamızda kısa süreli grup 

içi Thai-Wand egzersizlerinin sedanter olmayan yaşlıların dengesi üzerindeki etkinliği tam olarak 

ispatlanamamıştır.  Bu yüzden bu tarz yaşlı topluluklarının egzersiz programına eklenmesi 

konusunda sadece önerilebileceği söylenebilir.  Ancak grup içi homojenizasyon sağlanırsa belki 

bizim çalışmamızdan daha etkili sonuçlara varılabilir ve Thai-wand egzersizlerinin denge üzerine 

olan etkinliğide gösterilebilir.  Böylelikle grup aktivitesi olarak egzersiz programlarına eklenip 

eklenemiyeceğine dair daha açık sonuçlar elde edilebilir. Bizim örneklem kümemiz dar olduğundan 

gerekli homojenizasyon sağlanamadı. 

Örneklemimiz Bolu ilinde yaşayan ve bir çeşit yaşlılar kulübü diyebileceğimiz bir merkeze kayıtlı 

olan bireylerden oluşmaktaydı. Bu bireyler bu merkeze hem sosyal faaliyetlerde bulunmak, hem 

rutin sağlık kontrollerini yaptırmak hem de düzenli olarak fizyoterapistler ve beden eğitimi 

öğretmenleri tarafından verilen fiziksel aktivitelere katılmak maksadıyla devam ediyorlardı. Ancak 

mecburiyet barındırmayan sosyal bir ortam olduğundan kişiler kendi istekleri doğrultusunda 

devamlılık gösteriyorlar. Yazın sıcak günlerinde yaylaya giderek, soğuk ve kar yağışlı zamanlarda 

ise evlerinde kalarak zamanlarını geçiriyorlar. Bu gibi keyfekeder ortamlar bilimsel araştırmaların 

devamlılığı açısından olumsuzluk teşkil ediyordu. Bu nedenle çalışmamızda kaybettiğimiz 

katılımcıların sayısı (N=14) çalışmamızın bir limitasyonuydu.  Aynı şekilde kısıtlı örneklem 

evrenimizden dolayı kontrol grubu oluşturulamaması bir başka eksikliğimizdi.  Son ölçümde 

kaybedilen üç katılımcı çalışmamızın sonuçlarının güvenilirliği üzerinde etkili olmadı, fakat daha 

iyi sonuçlar alarak dengede ki gelişmeyi göstermemizi engellemiş olabilir. Gelecek çalışmalar yine 

kısa süreli grup içi Thai-Wand egzersizlerinin yaşlılarda denge üzerinde ki etkinliğini göstermek 

için daha fazla örneklem ile gerçekleştirilebilir..  
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5. Sonuç 

Sedanter olmayan yaşlılarda 6 seanslık grup içi Thai-Wand egzersizlerinin esneklik ve dengeyi 

geliştirme konusunda etkin olabileceği hakkında pozitif işaretler az da olsa gösterildi.  Kısa süreli 

grup içi Thai-Wand egzersizlerinin sedanter olmayan yaşlıların esnekliği üzerinde ki etkinliği 

Fonksiyonel Uzanma testinin diğer ölçüm gerecine göre daha güvenilir olmasından dolayı dengeye 

kıyasla daha net bulgularla ifade edilebildi. Ancak denge üzerindeki etkisi hala tartışılabilir.  Bu 

yüzden yaşlı topluluklarında grup egzersizi olarak programlara eklenmesine ilişkin öneri 

seviyesinde kalınmıştır. 
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Abstract 

Herpes simplex virus (HSV) type 1 and type 2, is transmitted via sexual or non sexual routes, 

leading to oral, genital or anal infections. HSV type 1 presents with oral lesions rather than genital 

lesions in small children. Therefore, in a child with type 1 infection in genital or anal region, the 

probability of auto-inoculation from oral lesion should be considered. As to genital or anal HSV 

type 2 infection is transmitted mostly via sexual route, non-sexual autoinoculation not being 

described for it. Such infections detected in anal and genital regions in children suggest sexual 

abuse. The aim of this case report is to present and discuss an adolescent patient with herpetic 

vesicles in perianal regions who was subjected to sexual abuse.  

Keywords:Child abuse, Perianal herpes, Herpes simplex virus (HSV) type 2 

1. Introduction 

The diagnosis of sexual abuse is mostly based upon the history told by the child, as evidence of 

sexually transmitted disease or physical examination with abnormal physical findings is seldom 

found (1). In the majority of children subjected to sexual abuse, there are usually no genital or anal 

injury manifestataions unless the child is examined at acute stage (2). In the literature, it has been 

reported that of girls who are victims of sexual abuse, including penile penetration to vagina, 

physical findings of sexual abuse are present only in 5- 23% (1). In a study, it was established, 

among girsl who have been subjected to sexual abuse, the prevalence of diagnostic physical 

findings was 2.1% in those who were not examined in acute period, while it was 21.4% in those 

who underwent examination in acte period (2). In addition, findings of sexually transmitted 

infections in anogenital region should also suggest abuse (2). 

In children, detection of postnatally acquired gonorhea, syphilis, HIV and chlamydia is considered 

diagnostic of sexual abuse, while detection of ano-genital herpes, trichomonas and condyloma 

acuminata is considered suspicious for abuse (3). 

Herpes simplex viruses (HSV's) are enveloped, double helix DNA viruses with two serotypes. i.e. 

HSV-1 and HSV-2. HSV-1 infections typically involve lips, mouth, face and skin over waist, but 

may also lead to genital infections. Infections with HSV-2 involve gential regions and skin areas 

below lower back in sexually active people (4). HSV-2 also causes oral lesions in approximately 

25% of infected population (5). In this case report, an adolescent patient with herpetic vesicles in 

perianal region, who has been subjected to sexual abuse is presented and discussed. 
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2. Case 

A seventeen year old girl presented to our emergency clinic with the complaints of being unable to 

pass urine for the last two days and pass stool for the last four days. It was learned that the patient 

was the second living child of non consanguine parents, 36 year old healthy mother and 39 year old 

healthy father. In physical examination, body weight was 49.2kg (10-25 percentile), and height 163 

cm (50-75 percentile ). Globe vesicale and vesicular herpetic lesions in perinal region were present 

(Picture 1). There was no peroral herpetic lesion and sexual abuse was suspected and when this was 

questioned, it was learned she was subjected to anal sexual abuse two weeks ago. In physical 

examination, anal and vaginal laceratio or hyperemia was not detected. Other system examination 

results were normal. Laboratory investigation results were as follows: hemoglobin: 12.3 g/dL, white 

cell: 7.100 /mm3, thrombocyte: 312.000 /mm3, CRP (c-reactive protein): 4.4 mg/L Beta HCG 

(human chorionic gonodotropin): 0.19 negative. Urinalysis results were as follows: ph: 5, density: 

1026, nitrite: negatif, erithrocyte: 0, leukocyte:1. HBsAg test result was: negative, Anti HIV: 

negative, Anti Hbs: 4.74 negative, Anti HCV: negative, syphilis IgM (immunoglobulin M) and IgG 

(immunoglobulin G): negative, herpes simplex type 1 IgG: negative, herpes simplex type1 IgM: 

negative , herpes simplex type 2 IgG: negative, herpes simplex type2 IgM: positive, varicella zoster 

IgM: negative , varicella zoster IgG: positive and VDRL-RPR: negative. In radiological 

investigations performed for determining etiology, intestinal folds were found to be filled with gas 

and stool by abdominal direct graphy in standing position. Pelvic ultrasonography and spinal MR 

results were established to be normal. The patient was evaluated by pediatric surgery and surgical 

intervention was not considered. Genital examination as performed by obstetrics and gynecolgy 

department and hymen ring was established to be intact. In microscopic examination of vaginal 

discharge, lactobacillus dominance was found to be lost, few polymorphonuclear leukocytes were 

observed and clue cell was negative. The patient was evaluated by Child and Adolescent Psychiatry 

Department and it was determined that stool and urine retention was not of psychological origin and 

she did not have sucidal ideation and post discharge control visits were recommended. Upon the 

recommendation of Urology department, patient who had no urinary tract trauma and spontaneous 

urine output, was followed with placement of catheter, which enabled urine output. Patient was 

followed with urinary catheter for two days and then, when catheter was withdrawn, spontaneous 

urine output was observed. Patients was also evaluated by Pediatric Gastroenterology Department 

and as she could not pass stool and extensive gas and stool was observed in direct abdominal 

graphy, oral laxative treatment was administered with passage of stool. Dermatology department 

was also consulted and for herpetic vesicles in perianal region, valacyclovir 2x1000 mg peroral and 

acyclovir cream 2x1 treatment was administered for 10 days. After clinical and vital findings 

became stable, forensic medicine report was preparted and patients was dicharged with the 

accompaniment of police in order to be evaluated in Children Surveillance Unit. 
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3. Discussion 

The presentation of HSV infections varies according to the age of host, immune status, and route of 

transmission. Mucocutaneous symptoms of HSV may include: herpes labialis (lips), 

gingivostomatit (mouth), eczema herpeticum (eczema areas ) and ano-genital herpes (5). Herpetic 

lesions are fluid filled blisters and when they are opened, they form ulcers with crust. Herpes 

lesions are painful and typically resolve within 8-10 days (6). Genital herpes, is characterized by 

blisters, ulcers and crust in genital region. HSV lesions may also appear in perianal region or hips 

and upper thigh. It may lead to symptoms such as dysuria, urinary retention, vaginal or penile 

discharge, genital itch, burning and tenderness in inguinal region (7). Perianal herpes was 

established in our patient who presented to emergency service with complaints of urinary and stool 

retension.  

HSV-1 infection usually stems from direct contact with infected oral secretions or lesions whilst 

HSV-2 infection is due to direct contact with infected genital secretions or contact with genital 

lesions during sexual activity (6). However, oral herpes, may also be derived from oral-genital 

sexual relation. Genital herpes (HSV-2 or HSV-1) typically indicates sexual contact,(for HSV-2, 

genital-genital contact and for HSV-1 oral-genital contact) and usually does not emerge prior to the 

onset of sexual activity (1). Although oral herpes (HSV-1) transmission via oral-genital contact is 

theoretically possible, when HSV-1 is established in a pediatric patient, sexual abuse is not 

primarily suspected. However, when ano-genital herpes is established in a pediatric patient, sexual 

abuse should always be suspected and taken into account (1).  

Ano-genital herpes, arising in the fist four weeks of life is most probably the consequence of 

vertical transmission from mother to newborn. Ano-genital herpes, which arises after newborn 

period may be the result of auto-inoculation. Auto-inoculation is a possible form of non-sexual 

transmission for genital herpes; children with an active oral herpes lesion (HSV-1) touch lesion with 

their hands and then touch their genitals, hence transmitting virus to their genital organs (5). 

When ano-genital herpes is detected in a child, diagnosis should be maked with culture and HSV 

typing of suspicious lesions (5). In a prepubertal child, diagnosis of ano-genital herpes always 

suggests probable sexual abuse: therefore, viral culture will enable the confirmaton of diagnosis for 

legal purposes. Making differentiation between HSV-1 and HSV-2 may also help to determine route 

of transmission (8). If there is no history of genital abuse in the child and genital examination 

findings are normal, HSV-1 lesions in genital or anal regions may have been transmitted by auto-
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inoculation. Nonetheless, auto inoculation probability has not been described in HSV-2 positive 

lesions. Hence, detection of HSV-2 in ano-genital lesion should make one suspicious of sexual 

abuse (2). PCR test, which identifies HSV DNA and can distinguish between HSV-1 and HSV-2 is 

another method that can be employed in diagnosis. When culture is not available, type specific 

serological tests may also contribute to the diagnosis of genital herpes (6). Since there was no oral 

lesion in our patients who had perianal herpetic lesions, sexual abuse rather than auto-inoculation 

was considered and serologically was found to be HSV-2 Ig M positive.  

Treatment targets of Ano-genital herpes include relieving pain, decreasing the period of viral 

transmission, inducing recovery, prevention of complications and decreasing the duration of viral 

transmission (6) For treatment, viral agents such as acyclovir, valacyclovir, famcyclovir are 

prescribed. Topical anesthetics, analgesic drugs, sitting baths and wearing loose dresses may help to 

decrease pain and discomfort (1). Our patient was administered valacyclovir 2x1000 mg peroral and 

acyclovir cream 2x1 for ten days for herpetic vesicles in anal region. 

4. Conclusion 

In children, genital herpes occurs seldom. Therefore, in the presence of clinically proven herpetic 

infection in anal and genital region in children, sexual abuse should always be borne in mind.  
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Abstract 

Celiac disease is an autoimmune disease that occurs in genetically susceptible individuals due to 

gluten and related prolamines. Classically, celiac patients present with gastrointestinal system 

related findings such as diarrhea due to malabsorption, fatty stool and weight loss / growth 

retardation.  Atypical celiac disease can also occur with symptoms such as abdominal pain, 

constipation or intussusception. In this article, we present an 18-month-old child who was admitted 

to the hospital with complaints of weight loss, restlessness, abdominal distention, diarrhea, and 

diagnosed with celiac disease while investigating with hypoalbuminemia, recurrent intussusception 

clinic. 

Keywords: Celiac disease, intussusception, child 

1. Giriş 

Çölyak hastalığı (ÇH); genetik olarak duyarlı bireylerde gluten ve ilgili prolaminler tarafından 

ortaya çıkan ve glutene bağlı klinik belirtilerin, ÇH'ye özgü antikorların, HLA-DQ2 veya HLA-

DQ8 haplotiplerinin ve enteropatinin değişken bir kombinasyonunun varlığı ile karakterize immün 

aracılı sistemik bir hastalıktır. Gluten buğday ve diğer tahıllarda (arpa, çavdar, yulaf) bulunan bir 

proteindir1. ÇH’nin klasik semptomları arasında kronik ishal, kilo kaybı ve büyüme-gelişme geriliği 

sayılabilir. Daha yaygın olarak görülen klasik olmayan semptomları arasında demir eksikliği, 

şişkinlik, kabızlık, kronik yorgunluk, baş ağrısı, karın ağrısı ve osteoporoz bulunur2. Çölyak 

hastalığının nadiren psedoobstrüksiyon gibi atipik gastrointestinal şikayetle prezente olduğu da 

bildirilmektedir3.  

İnvajinasyon beş yaşın altındaki çocuklarda ince bağırsak tıkanıklığının yaygın bir nedenidir ve 

klasik semptomları arasında akut karın ağrısı, kırmızı jöle şeklinde dışkı ve karın kitlesi bulunur. 

Bununla birlikte, bu klasik semptomlar her zaman mevcut değildir ve bazen ishal ve kusma ile akut 

viral gastroenteriti taklit eder. Çocuklarda invajinasyon etiyolojisinin neredeyse % 90'ı ileokolik ve 

idiyopatiktir. İdiyopatik invajinasyon, 3 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda ince bağırsak 

tıkanıklığının yaygın bir nedenidir ve son zamanlarda çölyak hastalığının invajinasyon ile prezente 

olabileceğine dair olgu sunumu şeklinde bildirimler rapor edilmiştir4. 

Bu makalede tekrarlayan invajinasyon nedeniyle hastaneye başvuran ve incelemeler sonucunda 

çölyak hastalığı tanısı konulan bir infant sunulmuş ve tartışılmıştır. Hastanın ailesinden 

bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. 

2. Olgu Sunumu 

18 aylık erkek hasta, kilo kaybı, huzursuzluk, karın distansiyonu, ishal şikayetiyle acil servise 

getirildi. Hastanın son iki ayda yaklaşık 1.5 kg kilo kaybı olduğu, bir haftadır ishali olduğu ve karın 
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şişliğinin yaklaşık bir gün önce başladığı öğrenildi. Özgeçmişinde ve soy geçmişinde özellik arz 

eden bir durum bulunmuyordu. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 9,800 gr (3-10p), boyu 81cm (10-

25p) idi. Yaygın batın distansiyonu ve hassasiyeti mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. 

Tam kan sayımında beyaz küre: 5.500/ mm3, hemoglobin: 11,3 g/dL , trombosit: 311.000 /mm3  idi. 

Rutin Biyokimyasal belirteçleri, üre: 21 mg/dl,  kreatin: 0,35 mg/dl , AST: 43 IU/L,  ALT: 21 IU/L,  

total blirubin: 0,1 mg/dl , direk bilirubin: 0,05 mg/dl, total protein: 5,3 g/dl ,albümin: 3,1 g/dl , 

sodyum: 137 mmol/l , potasyum: 3,31 mmol/l olarak ölçüldü. Gaita mikroskopisi normal, rotavirüs-

adenovirüs antijeni negatif saptandı. Karın distansiyonu için direkt batın grafisi çekilen hastada 

geniş tabanlı hava sıvı seviyeleri (Resim 1) saptanması üzerine abdominal ultrasonografi çekildi. 

Abdominal ultrasonografide sağ alt kadranda yaklaşık 5 cm’ lik segmentte ileoçekal invagine 

barsak segmenti saptanması üzerine çocuk cerrahi servisine yatırıldı. Servis yatışı sırasında hastaya 

floroskopi eşliğinde hidrostatik redüksiyon uygulandı. İzlemi sırasında ödemi gelişen hastanın 

kontrol albumin değeri 2,0 gr/dl’ye kadar düştü ve ödemi gerilemeyen hastaya 1 gr/kg/gün albumin 

verildi. Yatışının beşinci gününde genel durumu düzelen hasta taburcu edildi.  

Hasta taburcu edildikten 1 hafta sonra tekrar karın ağrısı, ishal, kusma ve karın şişliği nedeniyle 

getirildi. İleri tetkik ve tedavi amacıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde yatırıldı. Hastanın 

fizik muayenesinde batın distansiyonu ve yaygın batın hassasiyeti mevcuttu. Hasta invajinasyon, 

hipoalbüminemi ve ishale neden olabilecek durumlar yönünden incelendi. Tanıya yönelik 

laboratuar incelemelerinde Hb 11,1 g/dl, beyaz küre 8.100/mm3, trombosit 339.000/mm3, total 

protein 4.85 gr/dl, albumin 3.3 gr/dl, diğer biyokimyasal parametreleri ve kan gazı normal idi. Hasta 

çocuk allerji-immunoloji ve gastroenteroloji bölümlerine konsülte edildi. Hastanın gaita 

mikroskopisi normal, gaita kültür negatif saptandı. Dışkıda rotavirüs, adenovirüs, giardia lamblia 

antijeni ve Clostridium difficile toksin arama testi negatifti. CMV IgM, IgG, ve PCR negatif 

saptandı. Lipid profili ve immunglobulinleri normal bulundu. Çölyak hastalığı için serolojik testler 

çalışıldı. Hipoalbüminemi olası nedenlerden intestinal lenfanjiektazi ve çölyak hastalığı kesin tanısı 

için endoskopi hazırlığı başlatıldı. Yatışının üçüncü gününde batın distansiyonu ve kusmaları tekrar 

başlayan hastanın ayakta direkt batın grafisinde yer yer hava sıvı seviyeleri mevcuttu (Resim 2). 

Abdominal ultrasonografisinde; sağ alt kadranda ileoçekal lokalizasyonda yaklaşık 4,5 cm’ lik 

segmenti ilgilendiren hedef tahtası görünüme neden olan invajinasyon izlendi ve hasta çocuk 

cerrahi servisine devredildi. Hidrostatik redüksiyon işlemi uygulanan hasta tekrar çocuk servisine 

devralandı ve çocuk gastroenterolojisi tarafından özefagogastrodudenoskopi yapıldı. Duodenum 

mukozası ödemli diğer endoskopik bulguları normal olan hastada tanısal amaçlı biyopsi örnekleri 

alındı. Bu sırada daha önce isteği yapılmış antidoku transglutaminaz Ig A düzeyinin kuvvetli pozitif 

(>200 U/ml) olduğu saptandı. Duodenum postbulber bölge mukozasına ait biopsi örneklerinin 

patoloji sonucunda; tama yakın villöz atrofi, intraepitelyal lenfosit artışı ve kript hiperplazisi 

saptandı. Çölyak hastalığı teşhisi konulan hastaya glutensiz diyet tedavisi başlandı.  

Diyeti düzenlenen ve şikâyetleri gerileyen hasta, yatışının onuncu gününde ishalinin geçmesi ve 

distansiyonunun gerilemesi üzerine çocuk cerrahisinin onayı da alınarak taburcu edildi. İzlemde, 

hastanın şikayetleri glutensiz diyet tedavisinin dördüncü haftasında tamamen iyileşti. Hasta 

izleminin ikinci ayında, bu süreçte kaybettiği 1.5 kg’ı geri aldı. Hastanın halen aylık periyotlarla 

çocuk gastroenteroloji polikliniğinde takip ve tedavisi yapılmaktadır.  
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Resim 1. Direkt batın grafisinde geniş tabanlı hava sıvı 

seviyeleri 

Resim 2. Direkt batın grafisinde yer yer hava sıvı 

seviyeleri 

3. Tartışma 

Çölyak hastalığı, duyarlı bireylerde (HLA-DQ2 veya HLA-DQ8 haplotipleri pozitif kişiler) gluten 

alımının tetiklediği, ince bağırsak mukozasının hasar görmesiyle sonuçlanan otoimmün bir 

hastalıktır1. Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılan prevalans çalışmaları çölyak hastalığının 

bu toplumlarda görülme sıklığının 1/85- 1/300 arasında olduğunu göstermektedir. Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar saptanmıştır5. Hastalığın kliniği hakkındaki bildiklerimizin 

çoğalması, anti dokutransglutaminaz antikorlar ve anti endomisyum antikorlar gibi özgüllük ve 

duyarlılığı yüksek testlerin klinik kullanıma girmesi, hastalığın bilinenden çok daha sık 

görüldüğünü anlamamızı sağlamış ve farklı bulgularla gelen çölyak hastalarına tanı koymamıza 

imkan vermiştir6.  

 Literatürde çölyak hastalığının erişkin ve çocuklarda invajinasyonla prezente olabileceğini bildiren 

sınırlı olgu rapor edilmiştir7. Reilly ve arkadaşlarının yaptığı kohort çalışmasında, tedavi edilmemiş 

ÇH’li çocuklar arasında invajinasyon sıklığı, merkezlerinde eşzamanlı olarak değerlendirilen genel 

pediatrik popülasyondan çok daha yaygın bulunmuştur. (ÇH'li çocukların >% 1'inin glutensiz diyet 

tedavisinden önce invajinasyon geçirdiği ve merkezlerinde değerlendirilen genel pediatrik 

popülasyondaki invajinasyon prevelansının % 0.07 bulunduğu bildirilmiştir.) ÇH tanısının 

beslenme bozukluğu belirtileri olmasa bile invajinasyonlu çocuk hastalarda düşünülmesi gerektiği 

savunulmuştur. Bu çalışmada glutensiz diyetle tedavi edilen ÇH’ li çocuklarda invajinasyon 

tanımlanmamıştır8. 

 Borkar ve arkadaşlarının çölyak hastası 150 çocukta yaptıkları prospektif çalışmada ise yeni tanı 

konulan çölyak hastalarında %25 oranında invajinasyon bildirilmiştir. Hipoalbüminemi ve 

abdominal distansiyon invajinasyonlu çocuklarda, invajinasyonu olmayanlara göre daha sık 

görülmüştür. Bu çalışmada invajinasyon, vakaların % 95'inde ince bağırsak segmentlerini 

içeriyordu ve iki hafta içinde glutensiz diyet ile vakaların % 84'ü kendiliğinden düzelmişti7. Yeni 

tanı konulmuş tedavisiz çölyak hastalıklarındaki invajinasyon prevalansı geçmişteki diğer 

çalışmalara göre oldukça yüksek bulunmuştu. Literatürdeki diğer çalışmalarda, çölyak hastalıklı 

erişkinlerde invajinasyon prevalansı % 1.6-%20, çocuklarda ise yaklaşık %1.2 bulunmuştur7. Eski 

çalışmaların sadece semptomatik hastaları çalışmaya dahil ettiği ve retrospektif özellikte olduğu 

için prevalansın düşük saptandığı savunulmuştur. Borkar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 

invajinasyon sıklığının hastalığın histopatolojik evresiyle korele olduğu ve invajinasyon geçiren 
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hastaların çoğunun asemptomatik olduğu bulunmuştur. Çölyak hastalarında gelişen invajinasyon 

spontan olarak çözüldüğünden aksi belirtilmedikçe cerrahi veya hidrostatik redüksiyon yapılmaması 

önerilmiştir7. Bizim hastamızın da ishal, karın şişliği, hipoalbüminemi  gibi tipik bulgularla birlikte 

tekrarlayan invajinasyon  gibi atipik bulgularla birlikte prezente olması ilginçti. Bu durum bize 2 

yaş altı hastalarda aslında invajinasyon gibi gastrointestinal atipik bulguların çölyak hastalığının 

tipik bulgularıyla birlikte olduğunu, dikkatli bir sorgulamanın tanı koyma ve tedavi sürecini 

hızlandıracağını ortaya koymaktadır.    

 Çocuklarda invajinasyon etiyolojisinin neredeyse % 90'ı ileokolik ve idiyopatiktir 9. Çocuklarda 

invajinasyonların %20 si  tekrarlayabilmektedir ve bu durum çoğunlukla ilk 6 ay içinde 

olmaktadır10. Bizim hastamızda da tekrarlayan invajinasyon kliniği mevcuttu ve invajinasyonun 

yerleşim yeri her iki atakta da ileokolik bölgedeydi. Çölyak hastalığındaki invajinasyonun 

patogenezi net değildir. Sorumlu tutulan faktörler; ince bağırsaktaki inflamasyona bağlı epiteldeki 

yapısal değişiklikler, ince bağırsağın çapının artması ve peristaltizminin değişmesidir 11. Hastada 

gelişme geriliği, kronik ishal, karın ağrısı veya kanlı dışkılama varsa, invajinasyon tedavi edildikten 

sonra daha fazla araştırma yapılmalıdır 9. Son yapılan çalışmalarda beslenme bozukluğu belirtileri 

olmasa bile invajinasyon geçiren çocuk hastalarda çölyak hastalığının akılda tutulması 

önerilmektedir8.   

Sonuç olarak, tekrarlayan invajinasyon kliniğiyle gelen çocuk hastalarda, çölyak hastalığının altta 

yatan nedenlerden birisi olabileceği bilinmeli; bu hastalarda erken tanı koymanın her iki hastalıkla 

ilişkili morbid ve mortal komplikasyonları önleyeceği unutulmamalıdır.  
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Abstract 

Objective: Urinary tract infections are one of the most common infections in childhood and are 

associated with chronic kidney damage. Renalase is a monoamine oxidase that is mainly produced 

by the kidneys and reduces circulating catecholamines. In experimental studies, serum renalase 

concentration was low in mice with renal failure and exogenous renalase supplementation was 

shown to reversing kidney damage. The aim of this study was to investigate relationship between 

renalase and renal scar development in patients with reccurent urinary tract infection in 

correlation with medical litarature. 

Materials and Methods: Between July 2017 and June 2018, children who were admitted 

nephrology outpatient clinic with recurrent urinary tract infection between the ages of 0-18 were 

included in the study. Healthy children who applied to general pediatric outpatient clinics 

participated as control group to compare the data and to evaluate the results reliably. Patients 

planned to be included in the study evaluated with complaints, medical history, demographic data 

an physical examination findings. Biochemical data and complete blood count results were 

recorded from the files based on the visit when blood was separated for the renalase.  

Results: The study included 78 patients with recurrent UTI (7 male, 9%; 71 female; 91%) and 20 

healthy children (3 male 15%; 17 female, 85%). The mean age of healthy children was 12.35 ± 1.83 

years. The mean age of the patients with recurrent UTI was 11.71 ± 0.91 years. Of the 45 recurrent 

UTIs with scarring, 32 (72%) had VUR, 13 (29%) had no VUR. Significant relationship was found 

between renalase level and renal scarring. The renalase level was significantly higher in the renal 

scar group than in the non-scar group (p=0.005). Renalase level was thought to be related with the 

presence and / or degree of VUR, but no significant correlation was found between the analyzes (p 

= 0.15) and (p = 0.51). 
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Conclusions: This study suggests that renalase plays an important role in the formation of renal 

fibrosis. By the clarification of the role of renalase in renal scarring, it can be used as a new agent 

to prevent fibrosis and scar tissue development in patients with recurrent urinary tract infections. 

The most important cause of chronic kidney disease in children is VUR nephropathy. It is obvious 

that agents that may prevent renal scarring will have very important clinical benefits. 

Keywords: Child, Recurrent Urinary Tract İnfections, Vesicoureteral Reflux, Renal Scar, Renalase 

1. Giriş 

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlardan biri olup, kronik 

böbrek hasarı ile ilişkilendirilmektedir. İnsidansı kızlarda 3-28/1000, erkeklerde ise 1.5-7/1000 

olarak bildirilmektedir (1). Çocuklarda reflü nefropatisi, piyelonefrit ve VUR’a sekonder gelişen 

renal parankimal skar oluşumu ve böbrek fonksiyonlarında bozulmayı ifade eder. Vezikoüreteral 

reflü (VUR), ateşli İYE ile başvuran çocukların yaklaşık % 30-45'inde bulunur (2,3). Dünya 

genelinde son dönem böbrek yetmezliğinin % 7-17’si, Türkiye’de ise yaklaşık % 32’si VUR ile 

ilgilidir (4,5).  

Renalaz, katekolamin oksidasyon sürecini katalize eden kofaktörler olan flavin adenin dinükleotid 

(FAD) ve nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) varlığında katekolaminleri etkisiz hale getiren bir 

monoamin oksidazdır (6). Deneysel çalışmalarda, renal yetmezlikli farelerde serum renalaz 

konsantrasyonu düşük bulunmuştur ve ekzojen renalaz takviyesinin böbrek hasarını tersine 

çevirdiği gösterilmiştir (6). İlerleyici interstisyel fibrozis hemen hemen tüm kronik böbrek hastalığı 

formlarının temel patolojik özelliğidir. Mevcut tedavilerin sınırlı etkinliği nedeniyle, hastalığın 

ilerlemesini önlemek için renal fibrozisin oluşumunu engelleyebilecek yeni ajanların araştırılması 

gerekmektedir (7). Yapılan çalışmalar renalazın plazma membran reseptörü ile etkileşerek 

sitoprotektif etkiler sergilediğini göstermektedir. Renalazın epitelyal hücrelerin transformasyonunu 

ve böbrek parankimindeki interstisyel matriks bileşenlerinin aşırı üretimini önlediği gösterilmiştir 

(7). Bu veriler, renalazın renal fibrozis için potansiyel yeni bir baskılayıcı olarak davrandığını 

göstermektedir. Bu nedenle, ekzojen renalaz verilmesi kronik böbrek hastalığı gelişimini 

yavaşlatmak veya durdurmak için umut verici bir strateji olabilir (7). Çalışmamızda literatürdeki 

araştırmalar doğrultusunda;  tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlu hastalarda gelişen skar ile renalaz 

düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.   

2. Materyal ve Method  

Araştırmamıza; Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

çocuk nefroloji polikliniğine başvuran 0-18 yaş arasında olup, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu 

nedeniyle izlemde olan hastalar dâhil edilmiştir. Bu hastalar çalışma içerisinde “Çalışma Grubu” 

olarak adlandırıldı.  Eşlik eden sistemik hastalığı olan, aktif İYE geçiren ve kronik böbrek 

yetmezliği olan hastalar çalışmaya dâhil edilmemiştir. Verilerin karşılaştırılması ve sonuçların 

güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi için genel pediatri polikliniklerine başvuran sağlıklı çocuklar 

da çalışmaya ‘‘Kontrol Grubu’’ olarak katılmışlardır. 

78 tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlu ve 20 sağlıklı vaka araştırmaya katıldı. Tekrarlayan idrar 

yolu enfeksiyonlu hastaların 45’inde renal skar varken, 33’ünde skar yoktu. Hastaların 38’inde 

VUR mevcuttu. Çalışmaya dâhil edilmesi planlanan hastaların başvuru yakınmaları, özgeçmiş 

öyküleri, demografik verileri, fizik muayene bulguları ayrıntılı olarak incelendi. Hastaların ilk 

başvuru ve izlemdeki belirti ve bulguları kaydedildi. Biyokimyasal veriler ve tam kan sayımı 

sonuçları dosyalarından, renalaz için kanın ayrıldığı vizit temel alınarak kaydedildi. Renalaz düzeyi 

bakılan hiçbir hastanın aktif enfeksiyonu yoktu.  

Çalışma grubundaki hastalar DMSA sonuçlarına göre normal olanlar, skarlı olanlar ve atrofik 

böbrek olanlar şeklinde gruplandırıldı. Renalaz, ‘‘LifeSpan Biosciences Human Renalase, ABD’’ 

kitiyle ELISA (Sandwich ELISA) yöntemi kullanılarak hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında, 
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Etimax 3000 mikroeliza cihazı ile çalışıldı. Sonuçlar ng/ml cinsinden verildi. Serum renalaz 

düzeyinin normal sınırları kit için normal aralık olarak verilen 0,0078-0,5 ng/ml olarak belirlendi.  

Çalışmaya dahil edilen hastaların görüntüleme yöntemleri retrospektif olarak incelendi. Hastaların 

dosyalarından üriner sistem anomalisi taranması için çekilen ultrasonografinin, vezikoüreteral reflü 

saptanmasında kullanılan VCUG’un ve renal skarları saptamak için çekilen DMSA’nın raporları 

incelenerek sonuçları kaydedildi. 

Verilerin istatistiksel değerlendirmesi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for 

Windows sürüm 20.0 kullanılarak yapıldı. Bağımlı grupların ikili karşılaştırılmasında “Paired 

Samples Statistics” testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren değişkenler için bağımsız iki grubun 

karşılaştırmalarında “Independent Samples t” testi, normal dağılım göstermeyen değişkenler için 

bağımsız iki grubun karşılaştırmalarında “Mann-Whitney U” testi kullanıldı. Normal dağılım 

gösteren değişkenler için çoklu grupların karşılaştırmasında “One Way Anova” testi kullanıldı. 

Kategorik verilerin kendi aralarında karşılaştırmalarında ise “Chi-Square” testi kullanıldı. Veriler % 

95 güven düzeyinde incelenerek p değeri 0,05 ten küçük ise test anlamlı kabul edildi. 

3. Bulgular 

Çalışmaya 78 tekrarlayan İYE öyküsü bulunan hasta (7 erkek, % 9; 71 kız, % 91) ve 20 sağlıklı 

çocuk (3 erkek % 15; 17 kız, % 85) alındı. Sağlıklı çocukların yaş ortalaması 12.35 ± 1.83 yıl idi. 

Tekrarlayan İYE ile takip edilen hastaların yaş ortalaması 11.71 ± 0.91 yıl idi. Hasta ve kontrol 

grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark bulunmadı. 

Tekrarlayan İYE ile takip edilen hastaların % 48.7’sinde VUR saptandı. En sık evre 5 VUR (% 

14.1) görüldü. DMSA sintigrafisi hastaların % 42.3’ünde normal rapor edilirken, 11 hastada (% 

14.1) tek taraflı, 6 hastada (% 7.7 ) heri ki böbrekte skar tespit edildi. Skar’ı olan 45 tekrarlayan 

İYE’nin 32’sinde (% 72) VUR da vardı, 13’ünde (%29) VUR yoktu. Skar’ı olmayan 33 tekrarlayan 

İYE’nin 6’sında (% 18.2) VUR vardı, 27’sinde (% 81.8) VUR yoktu  (Tablo 1). 

Tablo 1. Skar ve VUR ilişkisinin değerlendirilmesi 

 

Çalışma grubunun renalaz düzeyi kontrol grubundan anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur 

(p=0.014). Ancak her iki grupta da renalaz düzeyi normal sınırlarda idi (Tablo 2). Renalaz 

düzeyinin renal skar ile anlamlı bir ilişkisi olduğu bulundu. Skarı bulunan grubun renalaz ortalaması 

skarsız gruba göre anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.005). Renalaz ve skar arasındaki ilişki 

Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 2.Tekrarlayan İYE nedeniyle izlenen hastalar ve sağlıklı çocukların renalaz düzeyleri 

 

Tablo 3. Renalaz ve renal skar arasındaki ilişkinin incelenmesi 

 

Skarı olan 45 çocuğun içinde VUR’u olan 32 çocuğun renalaz ortalaması 0.029±0.003 iken, VUR’u 

olmayan 13 çocuğun renalaz ortalaması 0.027±0.005’tir. Skarı olan çocukların VUR’u olup 

olmamasına göre renalaz ortalamaları arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı saptandı 

(p=0.68) (Tablo 4). 

Tablo 4. Skarlı hastalarda VUR ve renalaz düzeyi ilişkisinin incelenmesi 

 

DMSA bulgularına göre renalaz ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

saptandı (p=0.03). DMSA bulgularına göre gruplar arasında anlamlı bir fark bulunduğu için 

grupların kendi içinde ayrı ayrı karşılaştırmaları yapılıp farkın nerden geldiği araştırıldı. Tekli 

yapılan grup karşılaştırmaları sonucu gruplar arasındaki anlamlı farkın DMSA bulguları normal 

olan grup ile atrofik böbrek grubu arasındaki ortalama farkından kaynaklandığı anlaşılmıştır 

(p=0.021) (Tablo 5). Bilateral atrofik böbrekli tek hastanın renalaz düzeyi diğerlerine göre belirgin 

yüksek olduğu için, bilateral atrofik böbrek grubu çıkarılarak yapılan grup karşılaştırmasında da 

DMSA bulgularına göre renalaz ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

saptandı. (p=0.016). 
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Tablo 5. Renalaz ve DMSA bulguları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

 

Renalaz düzeyinin VUR varlığı ve/veya derecesi ile de ilişkili olabileceği düşünüldü ancak, yapılan 

analizlerde aralarında anlamlı bir ilişki saptanamadı. (p=0.15) ve (p=0.51). 

Renalaz düzeyinin cinsiyet ile ilişkisi olmadığı saptandı (p=0.83), ancak çalışmamızdaki erkek 

hasta sayısı oldukça azdı. 

4. Tartışma 

Çocuklarda İYE üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ikinci sıklıkta görülen enfeksiyondur. 

Bu enfeksiyonların doğru ve zamanında teşhis edilmesi,  uygun tedavinin verilmesi;  böbrek 

skarlaşması,  hipertansiyon ve son dönem böbrek hastalığı gibi uzun süreli komplikasyonların 

önlenmesi için önemlidir (1). İYE insidansı kızlarda 3-28/1000, erkeklerde ise 1.5-7/1000 olarak 

bildirilmektedir. Kızlarda İYE genellikle 5 yaşına kadar ortaya çıkar, süt çocukluğu ve tuvalet 

eğitimine denk gelen dönemde pik yapar. Erkeklerde İYE en sık ilk 1 yaş içinde görülür (1). 

Çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak tekrarlayan İYE’li hastalarımızın % 91’i (71) kız, % 9’u 

(7)  ise erkek çocuklardan oluşmaktaydı ve hastaların yaş ortalaması 11.71 ±  0.91 yıl idi. 

Vezikoüreteral reflü, ateşli İYE ile başvuran çocukların % 30-45'inde bulunur (4). VUR’u olan 

çocuklarda, VUR bulunmayanlara göre piyelonefrit ve renal skar oluşumu daha olasıdır. VUR 

derecesi III veya daha yüksek olan çocuklarda, daha düşük VUR dereceli çocuklara göre skar 

gelişim olasılığı daha yüksektir (4). Avrupa Üroloji Derneği tuvalet eğitimi kazanana kadar reflülü 

tüm çocuklara antibiyotik profilaksisi verilmesini önermektedir. Ülkemizde de VUR hala kronik 

böbrek hasarının en önemli nedeni olduğu için profilaksi önerilmektedir (8). Çalışmamızda 

tekrarlayan İYE’li hastaların % 48.7’sinde VUR saptanmıştır. Evre 1 VUR  % 6.4, evre 2 VUR % 

7.7, evre 3 VUR % 10.3, evre 4 VUR % 10.3, evre 5 VUR % 14.1 oranında görüldü. Tekrarlayan 

İYE ile takipli hastalarımızın % 66.7’si, VUR’u bulunan hastaların ise % 92.1’i profilaksi 

almaktaydı. 

DMSA sintigrafisi, kronik renal kortikal skarların saptanmasında konvansiyonel ultrasonografi, 

renkli doppler ultrasonografi ve intravenöz ürografiden daha etkin olduğu histopatolojik olarak 

kanıtlanmış oldukça duyarlı ve güvenilir bir yöntemdir (9). Akut piyelonefrite bağlı oluşan böbrek 

doku kayıplarının (skar) saptanmasında oldukça sık olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak yüksek 

radyasyon riski en önemli dezavantajlarından biridir (Radyasyon dozu akciğer grafisinin 35 katıdır) 

(9). Çalışmamızda tekrarlayan İYE ile takip edilen hastaların DMSA sonucuna göre  % 57.7’sinde 

skar vardı. Skarlı hastaların DMSA bulguları; unilateral atrofik böbrek % 34.6, unilateral skar % 

14.1, bilateral skar % 7.7, bilateral atrofik böbrek % 1.3 şeklindeydi. Skar’ı olan 45 çocuğun 

32’sinde (% 71) VUR da vardı. Renal skar’ı olmayan 33 çocuğun 6’sında (% 18.2) VUR saptandı. 

Renalaz, katekolamin oksidasyon sürecini katalize eden kofaktörler olan flavin adenin dinükleotid 

(FAD) ve nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) varlığında katekolaminleri etkisiz hale getiren bir 

monoamin oksidazdır (6). Deneysel çalışmalarda, renal yetmezlikli farelerde serum renalaz 

konsantrasyonu düşük bulunmuştur ve ekzojen renalaz takviyesinin kan basıncını normalleştirdiği, 
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miyokardiyal fibrozis, sol ventrikül hipertrofisi ve böbrek hasarını tersine çevirdiği gösterilmiştir 

(6). Literatürde insanlarda yapılan bazı çalışmalarda ise, serum renalaz konsantrasyonunun böbrek 

fonksiyonu ile negatif korelasyon gösterdiği ve en yüksek konsantrasyonun son dönem böbrek 

hastalığı olan hastalarda bulunduğu gösterilmiştir. Son dönem böbrek hastalığı gelişen hastalarda 

serumdaki katekolamin ve sempatik aktivite artışının renalaz salınımını arttırdığı bu nedenle serum 

renalaz seviyelerinin yüksek saptandığı düşünülmektedir (6). 

İlerleyici interstisyel fibrozis hemen hemen tüm kronik böbrek hastalığı formlarının temel patolojik 

özelliğidir. Mevcut tedavilerin sınırlı etkinliği nedeniyle, hastalığın ilerlemesini önlemek için renal 

fibrozisin oluşumunu engelleyebilecek yeni ajanların araştırılması gerekmektedir (7). Yapılan 

çalışmalar renalazın plazma membran reseptörü ile etkileşerek sitoprotektif etkiler sergilediğini 

göstermektedir. Renalazın renal tübüler epitel hücreleri tarafından salgılandığı ve dolaşımdaki 

renalaz düzeyinin böbrek boyutları ve böbrek fonksiyonunuyla yakından ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (7). Renalazın epitelyal hücrelerin transformasyonunu ve böbrek parankimindeki 

interstisyel matriks bileşenlerinin aşırı üretimini önlediği gösterilmiştir (7). Renalazın, antifibrotik 

etkilerini ERK1 / 2 (ekstraselllüler düzenlenen protein kinaz 1/2) sinyal yolunun antagonizması 

aracılığıyla gerçekleştirdiği ve bunun da hücre dışı matriks üretimini azalttığı, tubulointerstisyel 

lezyonları iyileştirdiği bildirilmektedir (7). Bu veriler, renalazın renal fibrozis için potansiyel yeni 

bir baskılayıcı olarak davrandığını göstermektedir. Bu nedenle, ekzojen renalaz verilmesi kronik 

böbrek hastalığı gelişimini yavaşlatmak veya durdurmak için umut verici bir strateji olabilir (7). 

Yin J ve arkadaşları yapmış oldukları bir çalışmada, renalazın subtotal nefrektomi yapılan 

farelerde  hipertansiyon, böbrek hasarı ve kalp remodelingini azalttığını göstermişlerdir (10). 

Böbrek kökenli bir enzim olan renalazın sistemik olarak verilmesinin, renal ve kardiyak fibrozu 

azalttığını, böbrek fonksiyonunu iyileştirdiğini, anti-inflamatuar ve anti-oksidan etkileri ve ERK 

yolunun inhibisyonu ile renal ablasyondan 6 hafta sonra kardiak remodelingi önlediğini 

göstermişlerdir (10). 

Deney farelerinde yapılan bir çalışmada, iskemik akut böbrek hasarı (ABH) olan farelerde renalaz 

eksikliği olduğu gösterilmiştir (11). Farelerde iskemik ABH sonrasında böbrek ve plazma renalaz 

düzeyinin azaldığı saptanmıştır ve bu nedenle iskemik ABH’ nın erken tespitinde renalazın sensitif 

bir belirteç olarak kullanılabileceği belirtilmiştir (11). Fareler üzerinde yapılan diğer bir çalışmada 

da rekombinant insan renalaz enziminin verilmesinin apopitoz, nekroz ve inflamasyonu 

engelleyerek iskemik ABH’yı da önlediği gösterilmiştir (11). Renal iskemik reperfüzyon hasarı 

yaratılan farelerde de, serum renalaz düzeyleri azalmaktadır (11). Bu hastalara rekombinant insan 

renalaz enzimi verildiğinde plazma katekolamin düzeylerinde azalma olduğu ve böylece iskemik 

böbrek hasarının da gerilediği gösterilmiş, bu bulgular doğrultusunda ABH’yı önlemede ve 

ABH’nın tedavisinde renalazın kullanılabileceği düşünülmüştür (11). 

Literatürde renalazın idrar yolu enfeksiyonuyla ve tekrarlayan İYE sonrası gelişen skar ile ilişkisini 

inceleyen çalışma bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda renalazın renal tübüler epitel 

hücreleri tarafından salgılandığı ve dolaşımdaki renalaz düzeyinin böbrek boyutları ve böbrek 

fonksiyonunuyla yakından ilişkili olduğu düşünülmüştür (7). Renalazın böbrek parankimindeki 

interstisyel matriks bileşenlerinin aşırı üretimini ve fibrozisi önlediği gösterilmiştir (7). 

Çalışmamızda bu bulgular doğrultusunda renalazın, tekrarlayan İYE sonrası gelişen skarın tespit 

edilmesini öngörebilirliğini araştırdık.  

Çalışmamızda tekrarlayan İYE ile takip edilen hastalar ile sağlam çocukların renalaz ortalamaları 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark vardı. Hastaların renalaz ortalaması sağlıklı gruba göre 

anlamlı olarak yüksekti. Renalaz düzeyinin skarlı böbreklerde daha yüksek olduğunu ve özellikle 

renal atrofi varlığında belirgin derecede yükseldiğini gözledik. DMSA’da unilateral ya da bilateral 

renal atrofiden bahsedilen hastaların renalaz düzeyinin tüm hastalardan daha yüksek olduğu dikkati 

çekmekteydi. Ancak renalaz düzeyinin VUR ile ilişkisi yoktu. Bu bulgular renalazın fibrozis ile 

ilişkili olduğunu ve fibrozisin patogenezinde önemli bir rolü olabileceğini düşündürmektedir. 

Renalaz düzeyinin cinsiyet ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı saptandı. Ancak literatürde cinsiyete 
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göre renalaz düzeyinde farklılık olabileceğinden bahseden yayınlar vardı. Özellikle kızlarda renalaz 

düzeyi daha düşük bulunmuştur (12,13). Çalışmamızda renalaz düzeyi ile cinsiyet arasında ilişki 

saptanmamasının nedeni, çalışma ve kontrol gruplarımızdaki erkek sayısının kız cinsiyete göre az 

olmasından kaynaklı olabilir. Bu nedenle iki parametre arasındaki ilişkinin ortaya konulması için 

daha büyük gruplar arasında yapılacak karşılaştırmaya ihtiyaç vardır. 

5. Sonuç 

Çalışma sonuçlarımız, renalazın tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlu hastaların takibinde ve skarın 

öngörülmesinde kullanılmasının yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Skarlı ve atrofik 

böbreklerde renalazın yüksek olması, patogenezde önemli bir rolü olabileceğini telkin etmektedir. 

Renalazın patogenezdeki rolünü açıklığa kavuşturacak ve ekzojen renalaz desteğinin renal atrofiyi 

ve skar oluşumunu engelleyip engellemeyeceğini gösterecek deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Bizim çalışmamız renal skar ve renalaz arasındaki ilişkinin çalışıldığı ilk çalışma olup, deneysel 

çalışmalara yeni bir ışık tutmuştur. Bu çalışma renalazın renal fibrozisin oluşumunda önemli bir 

rolü olduğunu düşündürmektedir. Renalazın klinik olarak kullanılabileceğini, özellikle iskemik 

ABH’dan korunmak için hastalara ekzojen renalaz verilebileceğini savunan yayınlar vardır. Renal 

skar oluşumundaki rolünün açıklığa kavuşması, bu hastalarda da fibrozisi ve skar dokusu gelişimini 

engellemek için renalaz kullanımının gündeme gelip gelemeyeceği yanıtlanmayı bekleyen 

sorulardır. Çocuklarda görülen kronik böbrek hastalığının hâlâ en önemli nedeni VUR 

nefropatisidir. Renal skar oluşumunu engelleyebilecek ajanların klinik anlamda çok önemli faydalar 

doğuracağı aşikardır. 
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Abstract 

The aim of the tandem solar cells is to exploit maximum solar spectrum and hence to surpass 

Shockley–Queisser limit. Quantum dots (QD) are excellence materials to be used as a part of 

tandem solar cells as they have size dependant band gaps and high absorption cross sections. In 

this study, the efficiency of PbS QD and CH3NH3PbI3 perovstkite material based hybrid tandem 

solar cells is simulated using SCAPS-1D software.  To obtain higher results and to increase the 

variability of materials, CsSnI3 material is used as hole transfer layer (HTL), whereas, TiO2 and 

ZnO:Al materials are together used as electron transfer layer (ETL). The designed device efficiency 

increased from about 23 % to above 30% after adding PbS QD layer between the perovstkite 

material and ETL layers. The results shed light on the improvement of efficiency for tandem thin-

film devices. 

Keywords: Tandem solar cells, Quantum dot, perovstkite, SCAPS 

1. Giriş 

Gezegenimizde her gün artan nüfusla beraber enerji talebi de artmaktadır. Mevcut kullanılan fosil 

yakıt temelli enerji kaynaklarının çevreye verdiği zarar insanlığı yenilenebilir enerji kaynakları 

arayışına zorlamaktadır. Bu bağlamda Güneş en fazla potansiyele sahip temiz enerji kaynağı olarak 

görülmektedir. Çünkü dünyanın yıllık harcadığı enerji miktarı Güneş’in Dünya’ya bir saatte 

gönderdiği enerji miktarına eşittir [1]. Buna rağmen mevcut fotovoltaik teknolojileri ile elde edilen 

güneş enerji miktarı diğer enerji kaynaklarından elde edilen toplam miktarın yaklaşık %4’ü kadardır 

[2]. Bunun temel nedeni ise günümüz fotovoltaik teknolojilerinde kullanılan silikon bazlı tek 

jonksiyonlu fotovoltaik hücrelerde rekombinasyon ve termodinamik kayıpların fazla olmasıdır [3]. 

Söz konusu fotovoltaik teknolojide maksimum verimlilik %32 seviyesindedir ve laboratuvar 

şartlarında bu oran %25 seviyelerine kadar ulaşmıştır [3]. 

 Güneş spektrumundan maksimum oranda faydalanmak için çoklu jonksiyona sahip tandem güneş 

hücreleri geliştirilmiştir. Tandem fotovoltaik teknolojilerinde her bir jonksiyonda kullanılan yarı 

iletken malzemelerin band aralıkları düzenlenerek güneş spektrumundaki hem yüksek enerjili hem 

de düşük enerjili fotonlardan fotoakım elde edilmektedir. Teorik olarak yığın yarıiletken 

malzemeler kullanılarak tandem fotovoltaik güneş hücrelerinin verimliliği %68 seviyelerine 

ulaşabilmektedir [4]. Malzemelerin geliştirilmesi ile hedef verime ulaşmak mümkündür.  

Perovskite malzemeleri güneş hücrelerindeki performansları son yıllarda keşfedilip, perovstkite 

bazlı güneş hücrelerin verimliliği 2009’da % 3 [5] iken 2020 yılında bu oran %25 [6] seviyesine 

ulaşmıştır. Söz konusu hızlı artışın nedenlerini şu şekilde sıralanabilir. Perovskite malzemelerinde 

ışık soğurma kesit alanı yüksek, yük taşıyıcıların difüzyon mesafeleri ve rekombinasyon süreleri 
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normal diğer yarıiletken malzemelerinkisine göre daha uzundur [7]. Bundan dolayı perovskite bazlı 

ince film güneş hücrelerin yakın gelecekte fotovoltaik piyasalarına hakim olacağı öngörülmektedir. 

Diğer taraftan KN malzemeleri hızlı bir şekilde gelişmekte ve güneş hücrelerinde kullanılması 

öngörülmektedir. Söz konusu nano boyuttaki malzemeler yapısındaki atom sayıları kolaylıkla 

kontrol edilebileceği için KN malzemelerin fiziksel özellikleri isteğe göre tasarlanabilmektedir. 

Perovskite malzemelerindeki gibi KN nano malzemelerde de soğurma kesit alanı, yük taşıyıcı 

difüzyon mesafeleri ve rekombinasyon süreleri uzundur. Ayrıca KN malzemelerinde band aralıkları 

isteğe bağlı olarak ayarlanabilmektedir. Tüm bu özelliklerden dolayı KN bazlı güneş hücrelerinde 

teorik verim %50 seviyelerine kadar çıkılabilmektedir [8] ve pratikte bu değer şimdilik  %14 [9] 

seviyesindedir.  

Bu çalışmada literatürde ilk defa denenen KN ve perovskite malzemeden oluşan tandem güneş 

hücreleri, SCAPS programı kullanılarak tasarlandı ve temel hücre parametreleri hesaplandı. KN 

olarak PbS nano kristaller  ve perovskite olarak ise CH3NH3PbI3 malzemesi kullanıldı. Çalışmada 

KN katmanının etkisini daha iyi anlamak için iki farklı hücre modeli tasarlandı ve her model de 

verimliliğin KN eklenmesi ile ciddi oranda arttırıldığı görüldü. 

2. Cihaz Tasarımı ve Simülasyon Koşulları 

Simülasyon ortamında 2 farklı model üzerinde çeşitli analizler yapılmıştır. Şekil 1’de görüldüğü 

gibi perovskite-KN tandem güneş hücresinde en altta iletken cam üstüne elektron transfer katmanı 

(ETL), ardından KN ve perovskite katmanları ve bunların üstüne ise holleri iletmesi için HTL 

katmanı yerleştirilmiştir. En üst katmana ise metal bir elektrot eklenmiştir.  Elektron ve boşluklar 

perovskite ve KN katmalarında oluştuktan sonra difüzyon yoluyla ilgili katmanlara 

aktarılmaktadırlar.  

 

Şekil 1: Perovskite-KN 2 eklemli tandem yapıda yük akışı 

SCAPS (Solar Cell Capacitance Simulator) Belçika Gent Üniversitesi Elektronik ve Bilgi Sistemleri 

(ELIS) bölümündeki araştırmacılar tarafından geliştirilmiş tek boyutlu bir güneş pili simülasyon 

programıdır.  Şekil 2’de arayüzü verilen  SCAPS, 7 farklı katmana kadar güneş hücrelerinin 

simülasyonunun yapılabilmesine olanak verir. 

Her katmana ait Eg, χ, ε, Nc, Nv, μn, μp, NA, ND, Nt parametreleri elle derecelendirilebilir veya bir 

dosyadan yüklenebilir. Her iki katman arasına bir ara katman yerleştirilebilir. Hücrenin test 

edileceği ortamın sıcaklık, aydınlantma koşulları, kontak gerilimleri, hücrenin çalışma modu (yük 

veya genaratör) gibi bir çok ayar da yapılabilmektedir. Böylece istediğimiz bir hücre modelini 

belirli bir test koşulu altında simüle edebiliriz. 
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Simülasyon sonucunda oluşturulan hücre modeline ait birçok sonucu grafiksel ve tablo olarak 

izleyebilir ve daha sonra raporlayabiliriz.   

 

Şekil 2: SCAPS başlangıç ayarlarının yapıldığı panel (action panel). 

2.1. SCAPS’da Materyal Tanımlama 

Şekil 3’de görünen arayüzden SCAPS programında oluşturulacak hücrenin her katmanına ait ilgili 

parametreler elle girilerek oluşturulabilir. 

 

Şekil 3: SCAPS hücre tanımlama (solar cell defination) paneli 

Çalışmadaki modellerde kullanılan materyaller için SCAPS’a girilen parametreler Tablo 1’de 

paylaşılmıştır. 
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Tablo 1: Materyallere ait elektro-optik özellikler. 

Parametrele

r 

Birim CsSnI3
 CH3NH3PbI

3
 

PbS-

TBAI 

TiO2 ZnO:Al Spiro-

OMeTA

D 

PbS-

EDT 

SnO2:F 

Thickness μm 0.05* 0.3* 0.4* 0.1* 0.45* 0.3* 0.2* 0.5* 

Bandgap eV 1.27[10] 1.55[12] 1.14[13] 3.26[11] 3.3[11] 2.9[12] 1.14[13] 3.5[12] 

E. affinity eV 4.47[10] 3.9[12] 4.0[13] 4.2[11] 4.6[11] 2.2[12] 3.9[13] 4.0[12] 

Permittivity - 18.0[10] 30.0[12] 20.0[13] 10[11] 9.0[11] 3.0[12] 20.0[13] 9.0[12] 

C.B.  1/cm3 1E+18 2.2E+18[12] 1E+19[13

] 

2.2E+18[11

] 

2.2E+18[11

] 

2.5E+18 1E+19[13

] 

2.2E+17[12

] 

V.B. 1/cm3 1E+19 1E+18[12] 1E+19[13

] 

1.8E+19[11

] 

1.8E+19[11

] 

1E+19[12] 1E+19[13

] 

2.2E+16[12

] 

E. mobility cm2/v

s 

4.37[10] 2.2[12] 0.02[13] 20000[12] 100[11] 0.0002[12] 0.0002[13

] 

20[12] 

H. mobility cm2/v

s 

4.37[10] 2.2[12] 0.02[13] 1000[12] 25[11] 0.0002[12] 0.0002[13

] 

10[12] 

ND 1/cm3 0[10] 9E+20[12] 1E+15[13

] 

1E+19[11] 1E+18[11] 0[12] 1E+14[13

] 

1E+15[12] 

NA 1/cm3 1E+19[10

] 

0[12] 1E+15[13

] 

0[11] 0[11] 1E+22[12] 1E+16[13

] 

0[12] 

Nt 1/cm3 - 8.5E+13[12] - 1E+15[12] - 1E+15[12] - 1E+15[12] 

Defect type - - neutral[12] - neutral[12] - neutral[12] - neutral[12] 

Capture cse. cm2 - 2E-14[12] - 1E-15[12] - 1E-15[12] - 1E-15[12] 

Capture csh. cm2 - 2E-14[12] - 1E-15[12] - 1E-15[12] - 1E-15[12] 

Energetic d. - - gauB[12] - single[12] - single[12] - single[12] 

Energy 

lwrtR 

eV - 0.6[12] - 0.6[12] - 0.6[12] - 0.6[12] 

C. Energy eV - 0.1[12] - - - - - - 

*Değişken 

2.2. SCAPS’da Çıktı Parametreleri 

Simülasyon sonucunda tasarladığımız hücreye ait bir çok elektriksel ve optik özellikleri 

görüntüleyebiliriz. Bunlardan başlıcaları şunlardır: 

• I/V Eğrisi: Yüke bağlanan hücrenin terminal gerilimine bağlı olarak verdiği akımı gösteren 

grafiktir. 

• Voc: I/V eğrisinde akım 0A olduğunda; yani açık devre durumundaki terminal gerilimi. 

• Jsc: I/V eğrisinde terminal gerilimi 0V olduğunda; yani kısa devre durumunda hücrenin 

ürettiği akım yoğunluğu. 

• FF: Hücreden elde edilen maksimum gücün (Voc*Jsc)’ye oranı (doluluk oranı). 

• eta: Hücreden elde edilen maksimum gücün bu hücre yüzeyine düşen toplam optik güce 

oranı (verim). 

• QE: Hücre yüzeyine gelen bir fotonun elektron-hole çifti oluşturma olasılığı (kuantum 

verimliliği). 

3. Bulgular 

Model-1 ve Model-2 adında 2 model üzerinden analiz yapılmıştır. Model-1 daha önce literatüre 

geçmiş bir çalışmada kullanılan bir modele bizim tarafımızdan KN eklenmesi ile elde edilen yeni 

bir modeldir. Model-2 ise bizim tarafımızdan SCAPS’da oluşturulmuş modele yine bizim 

tarafımızdan KN eklenmesi ile elde edilen başka bir yeni modeldir. Her 2 modelde de KN 

materyalinin eklenmesi ile elde edilen yeni sonuçlar KN materyali yapılara eklenmemişken elde 

edilen sonuçlarla kıyaslanmaktadır. Son tahlilde her 2 modelin optimizasyonu gerçekleştirilip tüm 

bulgular yorumlanmaktadır. 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık (BILMES SH 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (BILMES SH 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

152 ISBN: 978-605-74786-0-3 www.bilmescongress.com 

3.1. Model-1 

Şekil 4’de görüldüğü gibi,  HTL olarak Spiro-OMeTAD, perovskite olarak CH3NH3PbI3, ETL 

olarak TiO2 ve SnO2:F kullanılan tek eklemli yapının orjinal hali [12] Şekil 4’de ve simülasyon 

sonuçları Tablo 2’de  gözükmektedir. 

 

Şekil 4: Model-1 için seçilen yapının orjinal hali 

Tablo 2: Model-1 için seçilen yapının orjinal simülasyon sunuçları 

Voc 1.5 V 

Jsc 15.2 mA/cm2 

FF %90.9 

eta %20.3 

 

Şekil 5’de görüldüğü gibi, aynı yapıda HTL ile perovskite arasına KN eklediğimizde elde ettiğimiz 

yeni bulgular Tablo 3’de  görüldüğü gibidir. 

 

Şekil 5: KN eklenmesi ile Model-1’in elde edilmesi. 

Tablo 3: KN eklenmesi ile elde edilen Model-1’e ait simülasyon sonuçları 

Voc 1.5 V 

Jsc 28.2 mA/cm2 

FF %91.0 

eta %38.3 

 

Bu ilk sonuçlara göre ele alınan yapıda HTL/perovskite arasına KN eklenmesi ile verim %20.3’den 

%38.3’ yükselmiştir. Ayrıca kısa devre akımı 15.2 mA/cm2’den 28.2 mA/cm2’ye yükselmektedir. 

Yapıya KN materyali eklenmesi ile I/V grafiğindeki değişim Şekil 6’da  görülmektedir. 
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Şekil 6: İlgili yapıya KN materyali koyulmadan önceki ve koyulduktan sonraki I/V eğrisi 

3.2. Model-1 Optimizasyonu 

Şekil 7’de görülen Model-1’de perovskite ve KN materyaline ait Nt ve kalınlık değerleri 

değiştirilerek maksimum verim ve maksimum hücre gücü elde edilmeye çalışılmıştır. 

3.2.1. Model-1 Perovskite Nt Yönünden Optimizasyon 

Perovskite malzemenin Nt; kusur yoğunluğu değiştirildiği zaman Voc, Jsc, FF ve eta üzerindeki 

etkileri Şekil 8’de görülmektedir. Beklendiği gibi tüm parameterelerde düşüş yaşanmıştır. Özellikle 

eta değeri kusur yoğunluğunun artışıyla hızla azalmaktadır. Bu düşüşün temel nedeni perovskite 

malzemesindeki kusurlar elektron ve boşluklar için birer tuzak görevi görmektedir ve yük 

taşıyıcılarının fotoakıma katkılarını engellemektedirler.  

 

Şekil 7: Model-1 perovskite katmanın optimizasyonu; Nt 
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Şekil 8: Model-1 perovskite Nt için eta, Voc, Jsc ve FF değişimi 

3.2.2. Model-1 Perovskite Kalınlık Yönünden Optimizasyon 

Şekil 9’da görüldüğü gibi perovskite malzemesinin kalınlık değerindeki artış verimlilik ve kısa 

devre akımının ciddi oranda azalmasına neden olmaktadır. Normalde perovskite kalınlığı arttıkça 

daha fazla elektron ve boşluğun oluşması beklenilmekte ve dolayısıyla verimliliğin artması 

beklenilmektedir. Fakat yük taşıyıcı difüzyon mesafelerinden daha kalın perovskite malzemelerinde 

oluşan elektron ve boşluklar fotoakıma katkı yerine tekrardan rekombinasyona uğrayarak kayıpları 

arttırmaktadır. Bundan dolayı belirli bir kalınlıktan sonra hücre parametrelerinin değerleri 

azalmaktadır. En yüksek verim ve kısa devre akımı için perovskite kalınlığının 0.1μm ile 0.2μm 

arasında olması gerektiği görülmektedir. 

 

Şekil 9: Model-1 perovskite kalınlık için eta, Voc, Jsc ve FF değişimi 

3.2.3. Model-1 KN Nt Yönünden Optimizasyon 

Şekil 10’da görüldüğü gibi KN materyalin kusur yoğunluğunun artması tıpkı perovskite malzemede 

olduğu gibi benzer trendlerle tüm parametrelerde düşüşlere neden olmuştur. Bu düşüşün temel 

nedeni PbS KN malzemelerin yüzeylerindeki kusur yoğunlukları ışıma sonrası oluşan elektron ve 

boşluk çiftlerini hapsetmekte ve fotoakıma katkıda bulunmalarını engellemektedir.    
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Şekil 10: Model-1 KN Nt için eta, Voc, Jsc ve FF değişimi 

3.2.4. Model-1 KN Kalınlık Yönünden Optimizasyon 

KN materyalinin kalınlık değerinin artması özellikle hücre verimi üzerinde ciddi bir artışa neden 

olmuştur (Şekil 11). Bununla beraber kısa devre akım yoğunluğu da kayda değer ölçüde 

artmaktadır. Voc ve FF üzerinde ise ciddi bir değişiklik olmamıştır. KN’nın kalınlık değeri 1μm’ye 

yaklaştıkça SCAPS verimi %50 dolaylarında hesaplamaktadır. 2 eklemli tandem yapılarda pratikte 

bu kadar büyük bir verim artışı olacağına şüphe ile yaklaşmak gerekir; zira KN materyalinin bu 

kadar kalın kullanılması olası başka kayıpları beraberinde getirebilir. Yine de bu durum KN 

materyallerinin verim üzerindeki yadsınamaz katkısını bizlere göstermektedir. 

 

Şekil 11: Model-1 KN kalınlık için eta, Voc, Jsc ve FF değişimi 

3.3. Model-2 

HTL olarak CsSnI3, perovskite olarak CH3NH3PbI3 ve ETL olarak TiO2 ve ZnO:Al kullanılan tek 

eklemli yapının orjinal hali (şekil 12) ve simülasyon sonuçları Tablo 4’de  gözükmektedir. 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık (BILMES SH 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (BILMES SH 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

156 ISBN: 978-605-74786-0-3 www.bilmescongress.com 

 

Şekil 12: Model-2 için seçilen yapının orjinal hali 

Tablo 4: Model-2 için seçilen yapının orjinal simülasyon sunuçları 

Voc 1.0 V 

Jsc 25.3 mA/cm2 

FF % 82.7 

eta % 20.1 

 

Aynı yapıda perovskite ile ETL arasına KN eklediğimizde elde edilen yeni yapı (Şekil 13) ve 

bulgular Tablo 5’de gözükmektedir. 

 

Şekil 13: KN eklenmesi ile Model-2’nin elde edilmesi 

Tablo 5: KN eklenmesi ile elde edilen Model-2’ye ait simülasyon sonuçları 

Voc 1.0 V 

Jsc 38.0 mA/cm2 

FF % 84.7 

eta % 31.2 

 

Model-1’de olduğu gibi Model-2’de de KN tandem yapının olumlu etkisi net olarak 

gözlemlenmektedir. Hücre verimi yaklaşık 10 puanlık bir artışla %31.2 olarak bulunmuştur. Kısa 

devre akım yoğunluğunda da kayda değer bir artış elde edilmiştir. İlgili yapının I/V grafiğindeki 

KN materyali eklenmeden önce ve eklendikten sonraki değişim Şekil 14’de görülmektedir. 
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Şekil 14: İlgili yapıya KN materyali koyulmadan önceki ve koyulduktan sonraki I/V eğrisi 

3.4. Model-2 Optimizasyonu 

Model-2’de perovskite, HTL ve KN materyalinin kalınlık değerleri değiştirilerek parametrelere olan 

etkisi incelenmiş; maksimum verimin elde edildiği noktalar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

3.4.1. Model-2 HTL Kalınlık Yönünden Optimizasyon 

Şekil 15’de görüldüğü gibi, HTL katmanın kalınlık artışının verim ve FF (doluluk oranı) üzerinde 

1-2 puanlık artış yapması dışında fazla bir etkisi gözlemlenmemektedir. 

 

Şekil 15: Model-2 HTL kalınlık için eta, Voc, Jsc ve FF değişimi 

3.4.2. Model-2 Perovskite Kalınlık Yönünden Optimizasyon 

Şekil 16’da görüldüğü gibi perovskite katmanın kalınlığının artması doluluk oranında bir miktar 

düşüş oluşturmakta verim ve kısa devre akım yoğunluğunu ise birer puan arttırmaktadır. 
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Şekil 16: Model-2 perovskite kalınlık için eta, Voc, Jsc ve FF değişimi 

3.4.3. Model-2 KN Kalınlık Yönünden Optimizasyon 

Şekil 17’de görüldüğü gibi  KN materyalinin kanlılığındaki artış verimi ve kısa devre akım 

yoğunluğunu ciddi oranda arattırmaktadır. FF ve Voc üzerinde ise önemli bir değişim 

olmamaktadır. 

 

Şekil 17: Model-2 KN kalınlık için eta, Voc, Jsc ve FF değişimi 

3.5. Birleştirilmiş Optimizasyon 

Model-1 ve Model-2 ile ilgili toplamda 7 farklı parametre üzerinde yapılan optimizasyon işlemlerini 

bir araya getirip daha verimli örnek bir modele (Şekil 18) ait sonuçlar aşağıda (Tablo 6)  görüldüğü 

gibidir. 
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Şekil 18: Sonuçlardan elde edilen verimli bir örnek model 

Tablo 6: Şekil 18’deki modelin analiz sonuçları 

Voc 1.1 V 

Jsc 40.0 mA/cm2 

FF % 85.4 

eta % 37.6 

4. Sonuç 

Bu çalışmada SCAPS programı kullanılarak farklı iki modelde KN ve perovskite oluşan tandem 

güneş hücresi tasarlandı ve verimlilikleri, Jsc, Voc ve FF gibi temel hücre parametre değerleri 

hesaplandı. İncelenen her iki modelde de başlangıçta %20 dolaylarında olan verim, yapılara KN 

katmanı eklenmesi ile oluşan tandem yapılar sayesinde %30’ların üzerine çıktığı simülasyon 

sonuçlarında net olarak gözlemlenmiştir. Tek eklemli klasik silisyum tabanlı güneş pillerinde elde 

edilen verimin üzerine çıkabilmek için hücre topolojisini çok eklemli olacak şekilde değiştirmek 

gerektiği açıktır. Yeni nesil güneş pili üretim teknolojilerinde tandem yapılı üretim stratejilerinin 

önem kazanacağı açıktır. 
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Abstract 

Coronary artery disease and stroke are the first and second significant reasons for death in the 

whole world. Their common pathway, atherosclerosis, could be assessed in the early stage by 

noninvasive methods. We investigated the correlation between coronary artery calcium score 

(CACS), carotid intima-media thickness (CIMT), and asymmetric plasma dimethylarginine (ADMA) 

levels in this study. We planned to study prospectively and one center. We examined asymptomatic 

80 patients and asked them about their classical coronary risk factors and drugs. Then we 

measured that both of the CIMT by Doppler ultrasound and calculated the CACS using the 

Agatston method by 64-multislice computed tomography. We also took blood samples from all 

patients and assessed the plasma ADMA levels by tandem mass chromatography after ending the 

collection. We excluded patients who had coronary or carotid stents and chronic renal 

insufficiency. We divided the patients into three groups using the SCORE risk model: low, 

moderate, and precarious. The predictive value of the SCORE risk model lacks in the asymptomatic 

population. We found that CACS and CIMT were poorly correlated in moderate and high-risk 

groups. CACS levels are statistically higher in the high-risk group than low-moderate risky groups. 

We analyzed the groups for CIMT levels. There was a statistical difference between moderate and 

high-risk groups. If there CIMT levels increase one unit, fatal cardiovascular events will also occur 

more according to SCORE. We investigated the groups for plasma ADMA levels. There was no 

correlation between ADMA levels and the 10-year risk of fatal cardiovascular disease in the 

population.  

We showed that analyzing CACS, CIMT, and plasma ADMA levels is unnecessary for the low-risk 

group. They can not give new info adding SCORE value for moderate and high-risk groups, so it is 

only logical to measure CACS and CIMT for moderate and high-risk groups. 

Keywords: Subclinical Atherosclerosis Markers, Coronary Artery Calcium Score, Carotid Intima 

Media Thickness, Plasma Asymetric Dimetil Arginine, SCORE 

1. Giriş 

Ateroskleroz; damar duvarının intima ve mediya tabakalarını tutan ilerleyici lezyonun lümeni 

daraltması neticesinde kalp, beyin ve ekstremite gibi organ ve uzuvların kanlanmalarının bozulması 
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ile karakterize, arteryel sistemin her kesimini etkileyebilen, multifaktöriyel, kronik inflamatuvar bir 

hastalıktır (1). 

Risk faktörlerinin etkisiyle ateroskleroz süreci hızlanabilmekte ve yaygınlaşabilmektedir. Sıklıkla 

yıllar boyu asemptomatik seyreden KAH, kronik koroner sendrom (KKS) ve daha nadiren akut 

koroner sendrom (AKS) olarak klinikte karşımıza çıkmaktadır. Akut vakaların %75’ine yakın 

kısmında damar lümeninde tıkanıklığa yol açmayan aterom plağının komplike olup yırtılması 

sonucu ekstrasellüler matriks (ESM) elemanları kan ile temas eder. Trombosit adezyonu ve 

agregasyonuyla trombüs oluşur. Bu trombüsün arteryel lümeni tıkaması neticesinde etkilen organa 

göre akut koroner sendrom, akut serebrovasküler olay ve periferik arter tıkanıklıkları gibi hayatı 

veya organları tehdit eden acil durumlar oluşmaktadır (2, 3). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün açıkladığı sağlık raporuna göre dünya üzerindeki erişkin insan 

ölümlerinin en sık sebebi kardiyovasküler hastalıklardır (4). Aterosklerotik KAH olanlarda ölümcül 

ve/veya sakatlayıcı durumlara ait kişisel riskin öngörülmesi, tedavi yönetimi ve yoğunluğunun 

belirlenmesi ve sonuç olarak sağkalımın arttırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle subklinik 

dönemde arteriyel sistem girişimsel olmayan tetkikler ile taranmaktadır. Subklinik aterosklerozun 

derecesiyle ileride oluşabilecek ölümcül kardiyovasküler olayları öngörmek için asemptomatik 

hastalarda çeşitli kardiyovasküler risk modelleri oluşturulmuştur. KAKS değerinin, asemptomatik 

populasyonda kardiyovasküler ölüm veya ölümcül olmayan miyokard infarktüsünü (MI) 

öngörmedeki prognostik önemi ile ilgili geniş ölçekli çalışmalar yapılmıştır. Bu tetkiklerden 

ÇKBKA ile KAKS değeri hesaplanarak, gelecek 5 yılda koroner olay risk yüzdesi tayin 

edilebilmektedir (5). 1293 hastanın ortalama 4,3 yıl takip edildiği bir çalışmada, KAKS değerinin 

kardiyak risk faktörlerinden bağımsız olarak koroner olayları öngördüğü gösterilmiştir (6). Karotis 

arter ultrasonu ile KIMK ölçülerek inme ve kardiyovasküler olay risk yüzdesi tespit 

edilebilmektedir (7-10). ADMA; vazodilatatör, anti-agregan, anti-adeziv, anti-aterojenik etkileri 

bulunan, endotel fonksiyonları ve damar tonusundan sorumlu molekül olan nitrik oksit (NO) 

sentezinin endojen inhibitörüdür. Yapılan çok sayıda çalışmada plazma ADMA seviyesinde artış ve 

nihayetinde NO sentezinde azalmaya yol açan bir çok klinik durum ateroskleroza uygun ortam 

oluşturmaktadır (11-13). Hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, sigara kullanımı, kalp yetersizliği ve 

akut koroner sendrom durumlarında plazma ADMA seviyesinin anlamlı derecede arttığı 

görülmüştür (14-20). Bu çalışmada endotel disfonksiyonunun göstergesi olan plazma ADMA 

seviyeleri ile subklinik ateroskleroz belirteçleri KAKS VE KIMK arasındaki ilişkiyi araştırdık. 

2. Metotlar 

Prospektif olarak kardiyoloji polikliniklerinde yapılan muayene neticesinde ÇKBKA tetkiki istenen 

hastalar çalışmaya alındı. Koroner ve/veya karotis arterlerine daha önceden stent yerleştirilenler, 

kronik böbrek yetersizliği bulunanlar çalışma dışı bırakıldı. European Cardiology Society (ESC) 

SCORE yüksek risk modelinde yaş, cinsiyet, total kolesterol düzeyi, sistolik kan basıncı ve sigara 

içiciliği dikkate alınarak 10 yıllık ölümcül aterosklerotik olay (KAH, inme veya abdominal aort 

anevrizma rüptürü) riski hesaplanmaktadır. Dört risk grubu tanımlanmıştır; 

• < %1 düşük risk, 

• %1-5 orta risk, 

• %5-10 yüksek risk ve > %10 ise çok yüksek risk. Biz yüksek ve çok yüksek risk gruplarını 

birleştirip, “yüksek risk grubu” olarak kabul ettik. Çalışmaya katılan tüm hastaların serumları –

84°C derecede saklandı. Glukoz, kreatinin, kan lipidlerine ve tandem mass kromatografik yöntem 

ile plazma ADMA değerlerine bakıldı. ÇKBKA istenen 80 hastanın koroner arterleri plak varlığı 

açısından değerlendirildi. Agatston skoru ile KAKS değerleri hesaplandı. EKO laboratuvarında her 

iki karotis arter ultrasonu ile KIMK ölçüldü. 
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3. Sonuçlar 

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarına göre (sırasıyla Grup 1, Grup 2, Grup 3) hastaların 

sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 52,15±12,33 idi. 

Hastaların %73,8'i (n=59) erkek, %26,2’si kadın cinsiyetinden idi. %11,3'ü (n=9) tip 2 diyabetli, 

%36,3'ü (n=29) hipertansif iken, %35'i (n=28) sigara kullanmakta, %52,5'i (n=42) hiperlipidemik 

idi. %13,8'inin (n=11) ailesinde kalp hastalığı öyküsü vardı. Gruplar arasında cinsiyet, diyabet, 

hiperlipidemi varlığı ve aile öyküsü açısından fark saptanmazken; düşük riskli gruptan yüksek riskli 

gruba gidildikçe hastaların ortalama yaşı, hipertansiyon görülme sıklığı ve sigara içiciliği 

artmaktaydı. Yüksek riskli gruptaki hastalarda hipertansiyon görülme oranı düşük riskli hastalarda 

hipertansiyon görülme oranından 14 kat ve orta riskli gruptan 2,5 kat daha fazlaydı (p≤0,001). Orta 

riskli gruptaki hastalarda hipertansiyon görülme oranı, düşük riskli gruptakilerden istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p=0,024). Sigara içme oranları karşılaştırıldığında; düşük 

riskli gruptaki hastaların hiçbiri sigara içmezken orta ve yüksek riskli gruptaki olguların yaklaşık 

yarısı sigara içmekteydi (p=0,001). Orta ve yüksek riskli gruplar arasında sigara kullanımı açısından 

farklılık yoktu (p=0,444). 

Gruplar arasında glukoz, HDL, TG ve VLDL düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. 

Düşük risk grubundaki hastaların toplam kolesterol düzeyi, orta ve yüksek risk gruplarıyla 

kıyaslandığında daha düşüktü (sırasıyla p=0,032 ve p=0,025). Orta ve yüksek risk grupları arasında 

hastaların toplam kolesterol düzeyleri açısından farklılık yoktu (p=0,673). LDL düzeyleri 

incelendiğinde; düşük risk grubundaki hastaların LDL düzeyi, orta ve yüksek risk gruplarıyla 

kıyaslandığında daha düşüktü (sırasıyla p=0,035 ve p=0,047). Orta ve yüksek risk grubundaki 

hastaların LDL düzeyleri arasında farklılık yoktu (p=0,837). Yüksek risk grubundaki hastaların 

kreatinin düzeyi, orta risk grubuyla kıyaslandığında daha yüksek iken (p=0,009), düşük riskli grupla 

yüksek riskli grup ve düşük riskli grupla orta riskli grup arasında kreatinin düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık yoktu (sırasıyla p=0,102 ve p=0,781) (Tablo 2). 

Hastaların ilaç kullanım durumlarına baktığımızda; kalsiyum kanal blokeri (KKB) açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yok iken (p=0,206), düşük risk grubundaki olgularda 

beta blokeri (BB), renin anjiyotensin aldesteron sistemi (RAAS) inhibitörü ve statin kullanımı 

oranı, orta ve yüksek risk grubundaki olgulardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük idi 

(Tablo 3). 

Yüksek risk grubundaki hastaların KAKS değerleri, düşük ve orta risk gruplarıyla kıyaslandığında 

anlamlı derecede daha yüksek iken (p<0,01) orta ve düşük risk grupları arasında fark yoktu 

(p=0,811). Düşük risk grubundaki hastaların koroner arterlerinde plak görülme oranı, orta ve 

yüksek risk gruplarıyla kıyaslandığında daha düşük iken (sırasıyla p<0,001 ve p=0,007) orta ve 

yüksek risk grupları arasında fark izlemedik (p=0,976). Yüksek risk grubundaki hastaların KIMK 

sol değerleri, orta risk grubundakilerden daha yüksek iken (p<0,05) düşük ve orta risk grupları 

arasında fark izlemedik (p=0,554). KIMK sağ ve plazma ADMA düzeyleri açısından ise gruplar 

arasında anlamlı fark izlemedik (Tablo 4). 

Düşük risk grubundaki hastaların plazma ADMA düzeyleri ile KIMK sağ/sol değerleri arasında bir 

korelasyon yoktu. ADMA ile KAKS ve KIMK sağ/sol ile KAKS arasında da anlamlı bir korelasyon 

yoktu. Orta risk grubundaki hastaların plazma ADMA düzeyleri ile KIMK sağ/sol ve KAKS 

değerleri arasında anlamlı bir korelasyon yoktu. KIMK sağ/sol ile KAKS arasında pozitif yönlü 

anlamlı zayıf bir korelasyon vardı (p=0,002). Yüksek risk grubundaki hastalarda plazma ADMA 

düzeyleri ile KIMK sağ/sol değerleri arasında anlamlı bir korelasyon yoktu. ADMA ile KAKS 

arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı olmayan zayıf bir korelasyon vardı. KAKS ile 

KIMK sağ/sol arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı güçlü/çok güçlü bir korelasyon 

vardı (p=0,005 ve r=0,72 / p<0,001 ve r=0,904) (Tablo 5). 

Çalışma neticesinde koroner arterlerinde plağı olmayan hastalarda, KAKS değerini 0 olarak bulduk. 

Plak oluşumundan önceki bu dönemde ADMA ile KAKS arasında korelasyon yoktu. ADMA ile 
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KIMK sağ/sol değerleri arasında negatif yönlü zayıf bir korelasyon vardı ancak bu korelasyon 

istatistiksel olarak anlamlı değildi. KAKS ile KIMK sağ/sol değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir korelasyon yoktu. Plazma ADMA değerleri ile plak varlığı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir korelasyon yoktu.  Koroner arterlerinde plağı olanları değerlendirdiğimizde, KIMK 

sağ/sol ile KAKS arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı orta düzeyde bir korelasyon 

vardı (r=0,610 p<0,001 / r=0,644 p<0,001). Koroner arterlerinde plağı olanlar ile plak 

izlenmeyenleri KAKS, KIMK sağ/sol ve ADMA açısından incelediğimizde; plak izlenmeyenlerin 

KAKS değerinin 0 olduğunu, KIMK sağ ve sol değerlerinin plağı olanlarda istatistiksel olarak 

anlamlı yüksek bulunduğunu ancak plak varlığının ADMA değeri açısından bir anlamının 

olmadığını gördük (Tablo 6). 

Tablo 3: Hastaların sosyo-demografik özellikleri ve klinik karakteristikleri 

 

Tablo 2: Hastaların laboratuvar değerleri 
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Tablo 3: Hastaların ilaç kullanımı 

 

Tablo 4: Hastaların KAKS, koroner plak, KIMK ve plazma ADMA düzeyleri 

 

Tablo 5: Hastaların ADMA, KAKS ve KIMK değerleri arasındaki ilişki 
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Tablo 6: Plak varlığına göre KAKS, KIMK ve ADMA değerlerinin ilişkisi 

 

4. Tartışma 

Kardiyovasküler hastalıklar en sık ölüm sebebidir. Ölüm genellikle hassas plağın çeşitli nedenlerle 

yırtılması ve hızlı gelişen trombotik süreç sonucunda gerçekleşir. Bu nedenle hassas plaklara sahip 

“hassas populasyonun” tespiti gerekir. Kardiyovasküler hastalığı olanların %20’sine -daha 

öncesinde herhangi bir belirti vermeksizin- ani kardiyak ölüm ile tanı koymaktayız (149). Sadece bu 

bilgi bile subklinik dönemde tanı ve tedavinin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. 

Aterosklerotik risk faktörlerinin varlığında damar duvarında inflamasyon ve subendotelyal okside 

LDL birikimi giderek artar. Okside LDL inflamatuvar yanıtı bizzat arttırır ve fosfolipid salınımı 

yolu ile endoteli aktive eder. Hemodinamik stres de adezyon molekül birikimini arttırıp olaya 

katkıda bulunur. Subendotelyal bölgede köpük hücreleri oluşumu ile sonuçlanır. Aterom plağı dışta 

fibröz, içte ise lipid çekirdek ve düz kas hücrelerinden oluşan bir yapıya dönüşür ve giderek büyür. 

İntima ve mediya tabakalarını ilgilendiren bu süreç ilerledikçe lezyonlarda lipidden zengin nekrotik 

kısımlar kalsifiye olabilirler. Bu dönemde “aterom plakları” izlenir. Preateroma, ateroma ve 

fibroateroma aterosklerozun ilerlemiş lezyonlarıdır (62). 

Asemptomatik erişkinlerde kardiyovasküler hastalığın erken tanı ve tedavisi için hastalığın plak 

oluşumu öncesi dönemde tespiti idealdir. Ancak günümüz şartlarında subklinik ateroskleroz süreci 

ve tanı markerları henüz tam olarak istenen düzeyde değildir. American College of 

Cardiology/American Heart Assosiation (ACC/AHA) dernekleri 2010 yılında ortak bir kılavuz 

yayınlamıştır. Buna göre; tüm asemptomatik erişkinlerde kardiyovasküler riskin belirlenmesi 

amacıyla Framingham risk skoru (FRS) veya SCORE risk tablosu gibi global risk skorlama 

sistemleri ve aile öyküsü sorgulanmalıdır. Buna göre; orta risk grubundakilere KAKS ve KIMK 

tayini yapılabileceği ve düşük risk grubundan sadece 40 yaşın üzerindeki diyabetlilerde KAKS 

tayini yapılması önerilmiştir (70).  

KAKS ve KIMK ölçümleri sadece koroner, karotis veya kardiyovasküler hastalığı bildirmeyip aynı 

zamanda bizlere kardiyovasküler olay geçirme riski ile ilgili çok değerli bilgi sağlarlar. Literatüre 

bakıldığında KAKS ve KIMK’ın arasında zayıf korelasyon vardır (119, 120). Bizim çalışmamızda 

da SCORE risk sınıflamasına göre orta ve yüksek risk gruplarındaki hastaların KAKS değerleri ile 

KIMK değerleri arasında zayıf korelasyon vardı. Bunun nedeni koroner kalsifikasyonun hastalığın 

ileri bir evresinde ortaya çıkması olabilir. Kalsifiye olmamış plağı olan genç ve orta yaşlı hastaların 

KAKS değerinin 0 olması yanlış negatif sonuçlara sebep olabilir. Risk skorlama sistemlerine göre 

düşük risk grubunda olanlar için KAKS değerine bakılmasının anlamsız olduğunu bilmekteyiz (95, 

96) Biz de çalışmamızda düşük risk grubundaki hastalara KAKS bakılmasının gereksiz olduğu 

sonucuna vardık. Yine literatürle benzer şekilde KAKS değerinin, koroner kalsifikasyonun 

aterosklerozun geç evresinin bir göstergesi olması nedeniyle yüksek riskli hastalarda düşük-orta 

riskli hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekliği bulundu. Özellikle koroner plak 
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varlığının orta-yüksek riskli hastalarda, düşük riskli hastalara göre anlamlı olarak yüksek olması; 

erken dönemde plak, daha geç dönemde ise kalsifikasyon oluşumu patofizyoloji bilgisi ile paralellik 

göstermektedir (62). Gruplardaki yaş ortalamasının risk arttıkça artıyor olması; orta risk grubu 

(ortalama yaş 51,80 ± 10,77 ) ile yüksek risk grubu (ortalama yaş 67,38 ± 7,85) arasında plak 

varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farka yol açmazken, mevcut plaklardaki 

kalsifikasyonun yaş ilerledikçe anlamlı bir şekilde arttığı şeklinde değerlendirildi. Yani erken 

yaşlardan beri var olan plaklar yaşlandıkça kalsifiye olmaktadır. KIMK değerleri açısından grupları 

incelediğimizde yine literatürle benzer şekilde orta ve yüksek riskli hastalar arasında anlamlı fark 

bulduk (108-114). Orta riskli hastaların KIMK değerlerinde, düşük risklilere göre istatistiksel olarak 

anlamlı olmayan artış bulduk. Sonuçta KIMK değeri arttıkça kardiyovasküler ölümcül olay riski 

artış göstermekte, ancak bu artış göreceli olarak aterosklerozun daha ileri evrelerinde anlam 

kazanmaktadır. 

ÇKBKA ile koroner arterlerde plağın görüntülenebildiği bir dönemde KAKS ve KIMK sağ/sol 

değerleri arasında literatürle benzer şekilde korelasyon gözlendi. Düşük risk grubunda KAKS ve 

KIMK değerlerine bakmanın klasik risk faktörlerinin değerlendirilmesi ile elde edilen bilgiye ilave 

bir bilgi sağlamadığını, yalnızca orta-yüksek risk gruplarında değerlidir. KAKS ve KIMK sağ /sol 

değerleri ise plak varlığı ile pozitif yönde korele olduğu için herhangi birinin varlığında diğerini 

yapmak ek bir bilgi sağlamayacaktır. 

ADMA, L-Arjinin’in hücre içerisinde PRMT I ve II enzimlerince katalizlenmesi neticesinde oluşur. 

Sadece serbest ADMA, NOS enzimini inhibe etme yeteneğine sahiptir. Proteine bağlı formunun 

böyle bir etkisi yoktur. Biyolojik etkilerini plazma düzeylerinden çok hücre içi düzeyleri belirler. 

ADMA, NOS enziminin her üç izoformunu da yarışmalı olarak inhibe eder. Ancak ortama çok fazla 

miktarda NOS enziminin substratı olan L-Arjinin eklenmesiyle ADMA’nın NOS üzerindeki 

inhibitör etkisi geri döndürülebilir (152). Plazma ADMA düzeyleri eşit ancak serum L-arjinin 

düzeyleri birbirinden farklı olan iki hastada, ADMA’nın eNOS inhibisyonu (endotel disfonksiyonu 

yapabilme yeteneğini) konsantrasyon bağımlı olmaktadır. L-arjinin düzeyleri ve DDAH enzim 

aktivitesindeki kişisel farklılıklar, sitozolik ve plazma ADMA düzeylerinin farklı klinik 

anlamlarının olması sebebiyle bizce plazma ADMA tek başına bağımsız bir endotel disfonksiyonu 

belirteci olmaktan uzaktır. Ayrıca ADMA’nın tek hedefinin NOS enzimi olup olmadığı net olarak 

bilinmemektedir. ADMA için potansiyel bir hedef de ADMA’yı metabolize eden DDAH’larla 

benzer yapıda bir enzim olan “arjinin glisin amino transferaz” enzimi olabilir (153). ADMA’nın 

etki sonlanımı plazmada bulunmayan sadece dokularda (özellikle karaciğer ve böbreklerde) bulunan 

DDAH enzimince gerçekleştirilir. DDAH hücre içi enzimidir. Plazmada bulunmadığı gösterilmiştir. 

ADMA’nın %70’i DDAH tarafından inaktive edilmektedir. Bu nedenle DDAH enzim aktivitesi, 

plazma ADMA’dan çok daha önemlidir (154-157). Literatürde plazma ADMA düzeylerinin 

aterosklerotik KAH (136, 145), kardiyak mortalite (146, 147, 148) ile ilişkili olduğunu söyleyen 

yayınlar varsa da ilişkisinin olmadığını söyleyen yayınlar da vardır (135, 154-156). SCORE risk 

sınıfına göre düşük, orta ve yüksek riskli gruplar arasında hastaların plazma ADMA değerleri 

açısından anlamlı bir fark izlemedik. Plazma ADMA düzeylerine bakılarak hastaların on yıllık 

ölümcül kardiyovasküler hastalık riskinin belirlenmesi mümkün görünmemektedir. Aterosklerozun 

diğer hastalıklar gibi erken dönemde tedavisi kolay ancak tanısı zordur. Komplike plaklar ise kolay 

tanınır ancak ölümcüldür. 

İleride yapılacak çalışmalar neticesinde koroner plak varlığından önceki bir dönemde riskli 

popülasyonun belirlenmesi ve gelecekteki ölümcül kardiyovasküler olay sıklığının öngörülebilmesi 

erken tedavi şansını biz klinisyenlere sağlayacaktır. 

NOT: Bu bildiri Dr. Okan ER’e ait tıpta uzmanlık tezinden üretilmiştir. 
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Abstract 

With the rapid development of the Internet, obstacles to accessing information have now been 

largely eliminated. However, this situation brought info pollution with it. The solution for this is 

text mining and text classification to achieve what is desired without getting lost in this confusion of 

information. In this study, the success of classifying academic articles by classifying them by using 

Extreme Learning Machine (ELM) on academic publications, was measured. In accordance with 

this purpose, the abstracts of the academic articles were obtained, and a dataset was created from 

an academic knowledge sharing network named Sage Journals. The academic articles in the 

dataset fell into two categories as “Materials Science & Engineering” and “Social Sciences & 

Humanities”. Classification was made on the data set by using R language and R Studio tools. As a 

result of the experimental study, the accuracy rate of the ELM algorithm was obtained as 85.67% 

Keywords: Text mining, Machine learning, Classification. 

1. Introduction 

The rapid development of internet technologies has led to the rapid increase of internet sharing and 

the formation of large datasets [1]. Most of these datasets contain unprocessed, unanalysed, and 

unstructured form of data. Texts, photos, videos, audio files are some of these data. Machine 

learning methods have been developed to process unstructured data. These methods are used in 

various fields such as bioinformatics, system recognition, high energy physics, market analysis, 

image processing. 

Text mining is the combination of natural language processing and data mining [2]. Natural 

language processing is a science that conducts research with the aim of processing and using all 

human languages [3]. Data mining is the search to relationships that will enable us to predict the 

future from large data heaps by using a computer program [4]. In text mining, models are created by 

classifying and grouping the available data with data mining methods or by generating 

relationships, correlations, and statistical results between the data. The generated model gives the 

opportunity to make predictions about a new record [5]. Today, many scientific studies have been 

conducted on different data sources (news, social media, online libraries, etc.) using different text 

mining methods [6]. 

In 2011, Bai [7] designed an algorithm using Markov model classifier in his study. In this way, the 

relationships between words were defined and increased the performance of the classification 

method. In his laboratory work, he achieved a classification success of 92.7%. 

In 2013, Li YM and his friend [8] performed a classification on the social media dataset by using 

the methods of feature extraction, TF-IDF term scoring, support vector machines, based on the 

features of language. As a result of their work, they have achieved a classification success of 

90.40%. 

In this study, firstly, the concept of text classification has been focused on and the text classification 

process has been mentioned. The extreme learning machines algorithm (ELM), which is considered 

as an alternative method in text classification, is mentioned. Then, the classification success of 
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academic articles was tried to be measured by using text mining methods on the publications 

produced in the academic field. For this purpose, abstracts of certain academic publications on Sage 

Journals [9], an academic information sharing network, were collected and a dataset was created 

from these abstracts. 

2. Text Classification 

The purpose of classification is to explain the properties of a new object and assign this new object 

to one of the previously defined class sets [10]. Today, text classification is applied in a wide 

variety of fields. Some of these are: "Assigning class to documents" providing support in areas such 

as retrieving text and library organization, "Assigning classes in applications assigned by people", 

"delivering messages, news and other text string information to recipients", natural language 

processing As a part of their systems; "filtering irrelevant texts and text fragments", "directing texts 

to class-based processing mechanisms" or "providing information acquisition in limited ways", 

"helping with word analysis (such as word disambiguation)" etc.[11]. 

Many methods have been used in text classification until today. Some of these methods are: K 

Near-Neighbour classification (k-NN), Naïve Bayes classification, Decision Trees, Artificial Neural 

Networks, Support Vectors (SVM). In addition, there have been studies where more than one 

method was used together and the results were compared [12-13]. 

In this study, in addition to all these methods, we tried the extreme learning machine (ELM) 

algorithm as an alternative method. The results of the ELM are compared with the Naïve Bayes 

classification method, which has been observed to give good results for this problem. Results in 

supervised learning are obtained by training some of the available data. The text classification 

process consists of two stages: 

• Training 

• Test 

During the training process, a model is created by training some data that is known to which class it 

belongs and randomly selected from the database. In the classification process, it is applied with the 

data selected from the database and not included in the learning set [14]. Text classification process 

is shown in Figure 1. 
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Figure 1. Classification phases 

2.1. Text Display 

Before classifying documents, the documents need to go through some process to ensure that the 

text format is correct and ready to be used. These operations are explained in order. 

2.1.1. Data Pre-processing 

In data pre-processing, it is ensured that the starting document is prepared for the training and 

classification processes. Data pre-processing is done for the purposes such as solving the problems 

that can be found on the data, learning the natural structure of the data, and making more 

meaningful and quality analysis and producing more meaningful information from the data. After 

the data pre-processing steps, the text is transferred to an array. Data pre-processing steps are 

explained sequentially: 

Corpus: The first step involved is the collection documents that is the creation of corpus. Corpus is 

a collection of language data in machine readable form. 

Tokenization: Tokenization is the important or the fundamental step in the processing of textual 

data. The major goal of tokenization is to convert a stream of characters into a stream of processing 

units called tokens. Tokenization is language dependent approach the typological features of a 

language need to consider. It segments the whole text into words by removing blank spaces, 

commas etc. 

Stop Word Removal: Stop word removal involves in the process of removing the special 

characters like punctuations, numerals, and other such aspects. If the data is accessed from the web 

then remove of HTML, XML tags from web pages is also a task of stop word removal. Moreover, 
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the frequently repeated words in a text also comes under the task of stop word removal. Then the 

process of removal of stop words such as ‘a’, ’an’, ‘the’, ‘and’, ‘but’ etc is performed. 

Stemming: Stemming refers to the process of identifying the root of a certain word. There are 

basically two types of stemming: 

(i) Inflectional and (ii) Derivational. Stemming is a technique for reducing the words into their root 

form. Many words in the English language can be reduced to their base form or stem. 

2.1.2. Forming of keywords 

A dictionary of keywords is needed to make comparisons between documents. A keyword 

dictionary is created in two ways: 

I. Selection of certain words [11]. It is important to note that the keywords should be selected 

specifically for classes, in a way that distinguishes them from other classes. If the keywords are 

determined in consultation with the experts of the subject, relatively healthier results can be 

obtained. 

ii. Selection of all the words in the text [15]. 

2.1.3. Vector Space Model 

The vector space model is a mathematical model used in fields such as information extraction, 

information filtering, and indexing, and it symbolizes a special meaning of natural language 

documents in multidimensional space [11]. To express texts with vectors, first the space axes must 

be determined. Space axes consist of the determining words of that class. In the vector space model, 

words and documents are represented in an 𝑖 −  𝑗 dimensional space. Each dimension corresponds 

to a word. In this way, each document can be represented as a vector. A sample Document-Word 

Table is shown in Table 1. ( 𝑖 is the number of words examined. 𝑗 is the number of documents 

reviewed) 

Table 1. Word Table 

 Word 1 … Word i 

Document 1 Word Frequency … Word Frequency 

Document 2 Word Frequency … Word Frequency 

⋮ Word Frequency … Word Frequency 

Document j Word Frequency … Word Frequency 

3. Text Classification Algorithm- Extreme Learning Machine  

Extreme learning machine is a proposed method to train feed forward neural networks with a single 

hidden layer [16]. In the ELM system, contrary gradient-based learning algorithms, the weights and 

biases in the input layer are randomly assigned and the weights in the output layer are calculated 

analytically. 

This algorithm theoretically tends to provide good generalization performance. It does this with 

extremely fast learning. While it is necessary to train the network iteratively in a feed forward 

artificial neural network, this process has been transformed into an analytical equation in ELM and 

therefore a very fast learning ability has been gained. 

The structure of extreme learning machine is shown in Figure 2. 
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Figure 2. The schematic diagram of extreme learning machine (ELM). 

For 𝑁 arbitrary distinct samples (𝑥𝑖 , 𝑡𝑖) ∈ 𝑅
𝑛𝑥𝑅𝑚, standard SLFNs with L hidden nodes and 

activation function 𝑔(𝑥) are mathematically modeled as [16] 

 𝒇𝑳(𝒙) =∑𝜷𝒊𝑮(𝜶𝒊, 𝒃𝒊, 𝒙𝒋) = 𝒕𝒋

𝑳

𝒊=𝟏

           𝒋 = 𝟏, 𝟐, … ,𝑵                                       (𝟏) 

where 

𝛼𝑖: the input weight vector connecting the ith hidden node and the input nodes or the center of the ith 

hidden node.  

𝛽𝑖 : the weight vector connecting the ith hidden node and the output node.  

𝑏𝑖the threshold or impact factor of the ith hidden node 

   ∑𝜷𝒊𝑮(𝜶𝒊, 𝒃𝒊, 𝒙𝒋) = 𝒕𝒋

𝑳

𝒊=𝟏

           𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑵  𝒊𝒔 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝑯𝜷 = 𝑻                            (𝟐) 

where 

𝑯 = [
𝒈(𝒙𝟏 ∗ 𝒘𝟏 + 𝒃𝟏) … 𝒈(𝒙𝟏 ∗ 𝒘𝑳 + 𝒃𝑳)

⋮ … ⋮
𝒈(𝒙𝑵 ∗ 𝒘𝟏 + 𝒃𝟏) … 𝒈(𝒙𝑵 ∗ 𝒘𝑳 + 𝒃𝑳

]

𝑵𝒙𝑳

 

𝜷 = [
𝜷𝟏
𝑻

⋮
𝜷𝑳
𝑻
]

𝑳𝒙𝒎

       𝑻 = [
𝒕𝟏
𝑻

⋮
𝒕𝑵
𝑻
]

𝑵𝒙𝒎

         

Because our ELM is a linear system then we can create optimization objective [17]: 

   ‖𝑯�̂� − 𝑻‖ = 𝒎𝒊𝒏
𝜷
‖𝑯𝜷 − 𝑻‖                                                          (𝟑) 

Now we can figure out that because 𝐻 is invertable we can calculate beta as [17]: 

  �̂� = 𝑯†𝑻                                                                                 (𝟒) 

Three step learning model of ELM: 

• Assign randomly input weight vectors or centers 𝜶𝒊 and hidden node bias or impact factor 

𝒃𝒊, 𝑖 =  1,· · · , 𝐿.  

• Calculate the hidden layer output matrix 𝐻.  
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• Calculate the output weight by using Eq. 4 

Where 𝑯† is the Moore-Penrose generalized inverse of hidden layer output matrix 𝐻. 

4. Implementation 

In this study, we aimed to show that ELM method is an alternative method for text classification. 

For this purpose, we generated dataset consist of abstract of academic studies. The dataset is 

divided into 2 classes: 

• Materials Sciences & Engineering 

• Social Sciences & Engineering 

The dataset includes abstracts of 325 articles written in English. To compare the performance of the 

ELM methods, Naive Bayes (NB) which is one of the useful classical text classification methods 

was used. 70% of the dataset was used for training and 30% for testing. All applications were made 

using RStudio program. The results and word clouds obtained were detailed below. 

Accuracy ratio is a widely used metric for measuring class separation success of the classification. 

ACC ratio is calculated with Eq. 5. 

𝑨𝑪𝑪 =
(𝑻𝑷 + 𝑻𝑵)

(𝑻𝑷 + 𝑻𝑵 + 𝑭𝑷 + 𝑭𝑵)
                                                                (𝟓) 

Table 2. Accuracy of Text Classification Methods 

Algorithms Accuracy 

Extreme Learning 

Machine 
%85,67 

Naive Bayes %85,91 

 

As a result of the experimental study, the accuracy rate (ACC) of the ELM algorithm was obtained 

as 85.67%. To compare the accuracy rates of the ELM algorithm, the Naive Bayes (NB) algorithm, 

which is well known in the field of text mining and text classification, was used. NB is a statistics-

based supervised learning technique well known in the field and is based on Bayes theory. The 

category of the document to be classified is determined by calculating the conditional probabilities 

using the whole training set. It is seen that the accuracy rates of the algorithms are very close to 

each other. Since the accuracy rates obtained because of the study are generally high in all 

algorithms, it was thought that there were some words that clearly showed the distinction between 

classes, and the word cloud belonging to two different classes was created with R language codes. 
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Figure 3. Compare word clouds between MS and SS. 

The most repeated words in word clouds belonging to classes that are not subject to any pre-

processing are written in bold letters. 

 

Figure 4. Compare word clouds between original data and pre-processed data 

In figure 4, you can see an example of word clouds generated from the original text data and pre-

processed data. All pre-processed data are in root form and articles are not available like "a", "an", 

"the". 
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Figure 5.  Most repetitive 80 words all articles. 

Finally, in figure 5 shows the most repetitive eighty words in all articles. 

5. Conclusion  

In this study, abstract information of 325 articles from 40 different journals in the "Materials 

Science & Engineering" and "Social Sciences & Humanities" categories were collected. A text 

mining study was carried out on the dataset generated from the collected article abstract. ELM 

machine learning algorithm was used to evaluate the obtained dataset. Accuracy performance rates 

were obtained by hiding the classification information of the created dataset and making ELM 

classification. R language and R Studio tool were used to use ELM algorithm on the dataset.  

As a result of the experimental study, the class of the publications was determined by finding an 

accuracy (ACC) value of 85.67%. To compare the accuracy rates of the ELM algorithm, the well-

known Naive Bayes (NB) algorithm was used. As a result, it is seen that when ELM algorithm is 

used on the data set in the field of text mining, it has obtained results close to the compared 

algorithm. It is considered to repeat the experiment by collecting articles in more categories in 

subsequent studies. 
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Abstract 

Artificial neural networks (ANN) is a technology of information which created by using the 

processing technique of the human brain. Just like in a biological nervous system, it is a network in 

which its content is used by neurons. ANNs have been utilizing in all technological fields that need 

problem-solving, producing results, and making predictions, together with experimentation and 

observation. At the same time, convolutional neural networks, a forward neural network, has been 

providing image analysis. In other words, these networks consist of mathematical operations that 

simplify connections and parameters that any neural network model used has difficulty calculating. 

Therefore, it is preferred more. In this study, the solution to the image classification problem with 

convolutional neural networks was studied. The study has been showing how to create and train a 

simple convolutional neural network for deep learning classification. The network architecture was 

completed by using grayscale images (28 px high, 28 px wide, 1 px channel size), and a deep 

learning network was created. It was trained by using stochastic gradient descent with an initial 

learning rate of 0.01. As a result, the accuracy of the training and the reason for the ending was 

achieved by creating a training progress chart. 

Keywords: Artificial Neural Networks, Convolutional Neural Networks, Deep Learning 

1. Introduction 

Deep learning is the arm of machine learning. With the development of machine learning, people 

have become more interested in artificial intelligence elsewhere (an artificial intelligence algorithm 

that we use in our daily lives). In 1956, a meeting in Daghout proposed AI usability reviews to 

implement updated computer programs. Artificial intelligence has been used here for the first time 

[1]. The first artificial intelligence program is a program based on the logic knowledge of chess. 

Between 1970 and 1990, many unsolvable algorithms were solved and developed using artificial 

neural networks. However, they could not solve nonlinear equations. Multilayer neural network 

models have emerged to solve these problems. Convolutional neural networks (CNN, convolutional 

neural networks) have been developed to increase the number of layers and give better results. 

In this multilayer neural network, there are more than one convolution layer, fully connected layer, 

activation layer, classifying layer, pooling layer and additional layers to these. Each layer performs 

its own function and the result is produced in the classifier layer. 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık (BILMES SH 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (BILMES SH 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

182 ISBN: 978-605-74786-0-3 www.bilmescongress.com 

 

Figure 1.  Sumit SAHA,2018, A Comprehensive Guide to Convolutional Neural Networks — the ELI5 way [2] 

2. Application Steps 

First, the digit data was loaded as an image data store and stored as an object. In doing this, we used 

the ImageDatastore structure. In this way, we can also store large image data. In our data store, 

there are about 1000 images for each of the numbers 0-9 and 10000 images in total. The size of 

these images is 28-28-1 pixels for each image. These size numbers correspond to height, width, and 

duct size. 

2.1. Building Layers 

2.1.1. Image Input Layer 

An imageInputLayer is where you specify the image size. The channel size is 1 because the digit 

data consists of black and white images. 3 is used for a color image. By default, trainNetwork 

randomly distributes data at the start of the training, so you don't need to mix data. trainNetwork 

can also automatically shuffle data at the beginning of each term during training. 

2.1.2. Convolutuional Layer 

In the convolutional layer, the first parameter is filterSize, which is the height and width of the filter 

used by the training function to scan the image. In this example, the number 3 means the filter size 

is 3 x 3 [5]. You can specify different dimensions for the height and width of the filter. The second 

parameter is the number of filters, i.e. the number of neurons connected to numFilters to the same 

area of the input. This parameter determines the number of feature maps. Use the "padding" name / 

value pair to add padding to the input attribute map. With the default step 1, the "same" padding for 

convolutional layers ensures that the spatial output size is the same as the input size. You can also 

use convolution2dLayer's "name / value" pair parameters to define the steps and learning rate of this 

layer. 

2.1.3. Batch Normalization Layer 

The batch normalization layer normalizes network-spanning activations and gradients, making 

network training an easier optimization challenge. A batch normalization layer is used between the 

nonlinear convolution layer and the ReLU layer to speed up network training and reduce sensitivity 

to network startup. Use batchNormalizationLayer to create a batch normalization layer. 

2.1.4. ReLU Layer 

There is nonlinear activation function after batch normalization layer. The most common activation 

function is the corrected linear unit (ReLU) [3]. 
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2.1.5. Max Pooling Layer 

The convolutional layer sometimes performs a subsampling operation to reduce the spatial size of 

the feature map. Subsampling makes it possible to increase the number of filters in deeper 

convolutional layers without increasing the amount of computation required for each layer [4]. The 

way to downsampling is to use the largest pool you created with maxPooling2dLayer. In this 

example, the size of the rectangular pool area is [2.2]. 

2.1.6. Fully Connected Layer 

The next step after the convolutional layer is the fully linked layer. As the name suggests, it is a 

fully bonded layer. In terms of content, we can say that it is a layer in which neurons are connected 

to all neurons in the previous layer. All traits learned by the previous layers are combined. The last 

layer, completely connected, combines functions to classify images. In this application, the output 

size is 10, which means 10 classes. 

2.1.7. Softmax Layer 

The activation function is the process of fully standardizing the output of the link layer. The output 

of this layer consists of positive numbers totaling 1 and can then be used in the classification layer 

as the classification possibility. 

2.1.8. Classification Layer 

This layer is the last layer to be used. In this layer, the input data is classified and the loss is 

calculated thanks to the probabilities created by softmax activation. 

2.2. Train the Network 

After including the layer structure in the network, the options for its training are determined. In this 

section, we use the momentum stochastic gradient descent to train the curve with an initial learning 

rate of 0.01. The maximum number of periods is set to 4. Each semester corresponds to a complete 

training cycle. Finally, the progress of the training shows us the loss of small batch certification and 

validation and validation. This loss is the cross entropy loss. Accuracy is the percentage of images 

properly classified by the network.  

3. Conclusion 

As a result; The educational progress shows us the mini batch and validation loss and forecast. The 

loss is the cross entropy loss. Accuracy is the percentage of images of the network classified in line. 

More than 95% match time. 
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Figure 2. Outputs 

 

Figure 3. Output values and chart 

According to the result we obtained in Figure 3, the estimation was made with 99% success. As a 

result of a total of 232 iterations, 58 iterations per period, the classification process was completed 

with a very high rate. The orange line shows the cross entropy losses and the blue line shows the 

accuracy ratio. 
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Abstract 

Food neophobia has been described as the fear of eating new or unfamiliar foods and it is very 

typical for people to generally have a fear of new things. However, some people should be more 

expected to try new foods especially from some occupational groups (for example nutrition, 

gastronomy, culinary arts, ext.). This study was carried out to determine food neophobia ın 

dietitians. The study was conducted between October 2018 and December 2018 on 200 dietitians 

aged between 18-65 years in Ankara, Turkey who volunteered to participate in the study. In this 

study, a questionnaire form consisting of three parts was used. The first part involved a "Personal 

Information Form" with items on age, gender, education levels, anthropometric measurements. The 

second and the third parts consisted of the multiple choice questions to identify food neophobia and 

“Food Neophobia Questionnaire’’, respectively. In this study we found that 88.0% of dietitians 

were female, %92.0 of them were 18 to 27 years of age, 38.4% of them was a university student and 

87.5% of them were single. In this study, we found that female dietitians’ BMI value did 

significantly differ among food neophobia groups. Additionally, ‘willingness to try new foods’ or 

‘harmony of different tastes’ did significantly differ among food neophobia groups. Also, mood, 

profession, wondered and healthy things encourage dietitians to try new food and this subject did 

significantly differ among food neophobia groups. Low FN group had selected to consume more 

sweets and candy consume than others. Also, Medium FN group had selected to consume more 

meet and meet products consume than others. Lastly, High FN group selected to consume fruit and 

vegetable and they indicated, they had a balanced diet than others. However, these choices did not 

significantly differ among food neophobia groups. As a conclusion; this study showed that most of 

the people who are educated in nutrition and dietetics are not willing to try new foods. One of the 

most innovative occupation groups are dietitians and the results of this study are quite remarkable 

and unexpected. In order to increase the awareness of dietitians providing nutrition education to 

the public, more studies should be conducted with a larger number of sample groups on food 

neophobia. 

Keywords: Food Neophobia, Dietitians, Habits 

1. Introduction 

Food neophobia defined as an unwillingness to eat and/or avoidance of unfamiliar foods and 

basically people are expected to do this eating behavior to avoid the potential toxicity of an 

unknown food source (Pliner & Hobden, 1992; Knaapila et al., 2007). However, even in modern 

societies (where food safety is generally guaranteed), for example, 40–45% of the total population 

are neophobic in USA (Meiselman, King, & Gillette, 2010) or approximately 30% of the total 

population are neophobic in New Zealand (Jaeger, Rasmussen, & Prescott, 2017). 

Every single day people make choices about the foods they purchase, prepare, and consume. The 

researches suggest that people who eat a variety of foods as part of a balanced diet are less likely to 

suffer from nutritional deficiencies and chronic disease (Nezlek & Forestell, 2019). Food neophobia 

(FN) is maladaptive behavior as they decrease diet variety and quality, thus having potentially 

important nutritional consequences (Laureati et al., 2018).Several studies have revealed that intake 

of daily fruit and vegetable is diminished in individuals with higher levels of food neophobia 

(Jaeger et al., 2017; Siegrist, Hartmann, & Keller, 2013; Zickgraf & Schepps, 2016). Especially, 
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some studies found that an association between FN and increased body mass index (Proserpio, 

Laureati, Invitti, & Pagliarini, 2018). It is considered that neophobic individuals may choose to eat 

familiar food which is more energy-dense than fruit and vegetables (Knaapila et al., 2011) or maybe 

less willing to try healthy alternative versions of familiar products (Schickenberg, van Assema, 

Brug, & de Vries, 2008).Moreover, it has been demonstrated that food neophobic individuals may 

experience deficits in intake of protein, monounsaturated fats, magnesium and vitamin E (Capiola 

& Raudenbush, 2012; Falciglia et al., 2000). Additionally, for the new food products entering the 

market, neophobic people demonstrate negative attitudes towards this new food and products 

(Barrena & Sanchez, 2013). So, about the food choice and food selectivity, the first profession that 

comes to mind is a dietitian. 

Dietitians are an expert in the multifaceted field of food and nutrition, someone who knows food 

composition and understands the various economic, social, psychological, and physiological factors 

that influence food choices, and the relationship of these factors with health and diseases (Lacey & 

Pritchett, 2003; Hill, Thompson & Wyatt, 2005). Additionally, dietitians can manage food 

production operation, distribute high-quality meals/snacks, develop products, educate people to 

choose or learn better food and nutritional products (Horacek, Salomón & Nelsen, 2007; Short & 

Chittooran, 2004). For those reasons, there is very important to recognize and try to new food 

products for dietitians. So, this present study was carried out to determine food neophobia ın 

dietitians. 

2. Materıal and Methods 

2.1. Participants  

The population of the study included 200 dietitians (24 males and 176 females), who volunteered to 

participate in the study and lived in Ankara-Turkey, between October and December of 2018. 

2.2. Measurements  

In this stduy, the questionnaire included an overview of dietitians typical socio-demographic 

characteristics (age, gender, marital status, educational status etc.), current health status, eating 

habits and  anthropometric measurements. The anthropometric evaluation consisted of measuring 

height (centimeters), using a stadiometer, and weight (kilograms), using a digital portable scale. 

Then, from these data, it was calculated the body mass index (BMI) using the following formula: 

weight (kg.)/[height (m)]2 (Centers for Disease Control, 2015). 

Food neophobia was quantified using the Food Neophobia Scale (FNS) developed by Pliner & 

Hobden (1992) and Turkish version of  FNS by Yigit & Dogdubay (2017). The FNS consists of ten 

statements evaluated with a 7-point agreement scale ranging from 1=”I strongly disagree” to 7=”I 

strongly agree”. Dietitians’ FNS scores were computed as the sum of ratings given to the ten 

statements, after the neophilic items had been reversed; thus, the scores theoretically ranged from 

10 to 70, with higher scores reflecting higher FN levels. The FNS frequency distribution was 

calculated and respondents were divided into 3 groups according to their FN level: low, medium 

and high. In this study FN scores were normally distributed with a mean of 35.7 ± 7.65, a median of 

36.0 and range of 13 to 64. Based on tertile cut-offs, participants were classified by their degree of 

food neophobia including low (10–23; n=14), medium (24–33, n=50) and high (34–67, n=136). 

2.3. Data and Statistical Analysis 

Data were analysed with SPSS version 17.0 (Inc.,Chicago, IL, USA). Dietitians demographic 

characteristics, current health status, eating habits and  anthropometric measurements were 

compared between low, medium and high degrees of food neophobia using the Chi-square test for 

categorical variables and analysis of variance (ANOVA) followed by the Tukey’s test for 

quantitative variables. Mean food neophobia score was also compared among response categories 

for willingness to try new foods or food products using ANOVA followed by the Tukey’s test. Data 

are presented as n (%) or mean ± SE. 
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3. Results 

Dietitians’ demographic characteristics by food neophobia (FN) group are shown in Table 1.  The 

most predominant dietitians’characteristics were female (88.0%), 18 to 27 years of age (92.0%), 

university student (38.4%) and single (87.5%). Additioanlly; 83.0% of female and 79.2% of male 

dietations’ body-mass index of 18.5 to 24.9. Dietitians’ demographic characteristics (sex, age, 

education, marital status) did not significantly differ among food neophobia groups (p>0.05). 

However, we found that female dietitians’ BMI value did significantly differ among food neophobia 

groups (p<0.05) (Table 1). 

Table 1. Dietitians’ demographic characteristics by food neophobia (FN) group (n=200)a 

 All (n=200) 
Low FN 

group (n=14) 

Medium FN 

group (n=50) 

High FN 

group (n=136) 
p-valueb 

Gender      

Female 176 (88.0) 14 (100.0) 40 (80.0) 122 (89.7) 
0.070 

Male 24 (12.0) 0(0.0) 10(20.0) 14 (10.3) 

Age      

18-27 184 (92.0) 12 (85.7) 47 (94.0) 125 (91.9) 

0.705 28-37 13 (6.5) 2 (14.3) 2(4.0) 9 (6.6) 

38-45 3(1.5) 0 (0.0) 1 (2.0) 2 (1.5) 

Education      

University student 157 (78.5) 8 (57.1) 37(74.0) 112(82.4) 

0.202 University graduate 40(20.0) 6(42.9) 12 (24.0) 22(16.2) 

Graduate/professional degree 3(1.5) 0(0.0) 1 (2.0) 2(1.5) 

Marital status      

Married 25(12.5) 1 (7.1) 6 (12.0) 18 (13.2) 
0.777 

Single 175 (87.5) 13(92.9) 44 (88.0) 118 (86.8) 

Female- BMI( kg/m2)      

<18.5 20 (11.4) 2(14.3) 6(15.0) 12 (9.8) 

0.043b 18.5-24.9 146 (83.0) 9(64.3) 34 (85.0) 103(84.4) 

25-29.9 10 (5.7) 3 (21.4) 0 (0.0) 7(5.7) 

≥30.0 0(0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0(0.0) 

X̄±SD 21.2±2.43 21.5±3.17 20.6±2.40 21.4±2.34  

Male- BMI( kg/m2)      

<18.5 0(0.0) 0 (0.0) 7(70.0) 12 (85.7) 

0.350 
18.5-24.9 19 (79.2) 0 (0.0) 3(30.0) 2(14.3) 

25-29.9 5 (20.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

≥30.0 0(0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

X̄±SD 23.89±1.14 - 24.0±1.31 23.7±1.03  

a Data presented as n (%). 

b Comparison among food neophobia groups using the Chi-square test. 

Dietitians’ approaches to a new food or food products by food neophobia (FN) group are shown in 

Table 2. 'Smell affects to try new food' or 'consume to only if the new food is healthy' did not 

significantly differ among food neophobia groups (p>0.05).  Additionally, the most attention things 

when trying to eat new food (for example; hygiene, cooking conditions, nutritional values or taste 

suitability, etc. ) did not significantly differ among food neophobia groups (p>0.05) (Table 2). 

On the other hand, we found that  ‘willingness to try new foods’ or ‘harmony of different tastes’ did 

significantly differ among food neophobia groups (p<0.05). Also, mood, profession, wondered and 

healthy things encourage dietitians to try new food and this subject did significantly differ among 

food neophobia groups (p<0.05) 
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Table 2. Dietitians’ approaches to new foods by food neophobia (FN) group (n=200)a 

 
All 

(n=200) 

Low FN 

group (n=14) 

Medium FN 

group (n=50) 

High FN 

group (n=136) 
p-valueb 

Willingness to try new foods or food products  

Yes 158 (79.0) 14 (100.0) 48 (96.0) 96 (70.6) 
0.000b 

No 42 (21.0) 0 (0.0) 2 (4.0) 40 (29.4) 

Which situation encourages you to try new food  

My mood 61(37.9) 3 (21.4) 21 (43.8) 37 (37.4) 

0.014b 

My profession 48(29.8) 5( 35.7) 17 (35.4) 26 (26.3) 

Thinking healthy 18(11.2) 0 (0.0) 3 (6.3) 15 (15.2) 

Other people 21(13.0) 2 (14.3) 4 (8.3) 15 (15.2) 

Wondered 13(7.5) 3 (21.4) 3 (6.3) 6 (6.1) 

Does smell affect to try new food 

0. 073 Yes 192 (96.5) 12 (85.7) 49 (98.0) 131 (97.0) 

No 7 (3.5) 2 (14.3) 1 (2.0) 4 (3.0) 

Does consume to try new food only if they are healthy  

Yes 122 (61.0) 5 (35.7) 32 (64.0) 85 (62.5) 
0.130 

No 78 (39.0) 9 (64.3) 18(36.0) 51 (37.5) 

What is the most attention when trying to eat new food or food products  

Hygiene, cooking conditions 79 (39.7) 5 (35.7) 21 (42.0) 53 (39.3) 

0.480 Nutritional values 19 (9.5) 0 (0.0) 3 (6.0) 16 (11.9) 

Taste suitability 101(50.8) 9 (64.3) 26 (52.0) 66 (48.9) 

Do you like the harmony of different tastes (sweet/spicy;  hot/sour etc)  

Yes 147 (73.5) 11 (78.6) 43 (86.0) 93 (68.4) 
0.038b 

No 52 (26.0) 3 (21.4) 6 (12.0) 43 (31.6) 

Would you like to eat a cake whose main ingredients are fish, cabbage, sugar, milk, eggs  

Yes 27 (13.5) 5 (35.7) 5 (10.0) 17 (12.5) 
0.125 

No 171 (85.5) 9 (64.3) 44 (88.0) 118 (86.8) 

a Data presented as n (%). 

b Comparison among food neophobia groups using the Chi-square test. 

 

Fig 1. Selected which food consume more to daily routine by food neophobia group. 

*Chi-square analysis showed that did not significantly differ among food neophobia groups (p>0.05) 

Dietitians selected which food consume more to daily routine by food neophobia group shown 

Figure 1. Accordingly; Low FN group had selected to consume more sweets and candy consume 

than others. Also, Medium FN group had selected to consume more meet and meet products 
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consume than others. Lastly, High FN group selected to consume fruit and vegetable and they 

indicated, they had a balanced diet than others. However, these choices did not significantly differ 

among food neophobia groups (p>0.05) (Fig 1). 

4. Discussion 

This study examined food neophobia on 200 dietitians in lived Ankara, Turkey. Food neophobia 

has been shown to be a strong influence on food preferences and it is an important barrier to dietary 

change and addressing diet-related health problems (Cooke, Carnell & Wardle, 2006; Galloway, 

Lee & Birch, 2003; Jaeger, Rasmussen & Prescott, 2017). Therefore, it is important and relevant 

that modifiable risk factors contributing to nutritional risks, such as food neophobic tendencies, be 

further investigated (Capiola & Raudenbush, 2012). Especially in children, evidence for a negative 

relationship between food neophobia and dietary variety has been reported, being neophobics less 

inclined to eat certain types of foods (e.g., fruits, vegetables and foods of animal origin) than their 

peers (Laureati et al., 2015). 

About FN researches in adults is limited, even research in dietitians have no existed. Therefore; this 

present study was carried out to determine food neophobia ın dietitians. In this study, it was 

determined that 21% of dieticians were not willing to try new foods and their FN score was 35.7 ± 

7.65. Based on tertile cut-offs, dietitians were classified by their degree of food neophobia including 

7% of them had low FN (score:10–23; n=14), 25%of them had medium FN (score:24–33, n=50) 

and 68% of them had high FN (score:34–67, n=136). A recent estimate of high neophobia in a large 

USA population based on a median split on the Food Neophobia Scale was 40% for men and 45% 

for women (Meiselman, King, & Gillette, 2010).  

Increasing neophobia is associated with reduced dietary variety, which is most evident in measures 

of the acceptability and intake of vegetables, fruits and protein foods, as well as in higher numbers 

of disliked foods overall (Knaapila et al., 2011). The expression of neophobia varies with age, 

education, degree of urbanization, income and culture (Meiselman, King, & Gillette, 2010). While 

associations between FN and food preference varied according to all demographic variables 

(Howard et al., 2012). In this stduy, dietitians’ demographic characteristics (sex, age, education, 

marital status) did not significantly differ among food neophobia groups. However, we found that 

female dietitians’ BMI value did significantly differ among food neophobia groups (p<0.05). On the 

other hand, not only demographic characteristics but also personal characteristics are effective on 

FN. For example; 96.5% of dieticians stated that smell was effective when consuming a new food 

and it was found that the same results on another study by Dovey et al. 2008 . 

FN effects on eating behaviors are modifiable; especially, it can also be modified by food 

experience and exposure to increasing food variety reduces neophobia (Meiselman et al., 2010). In 

this study, 38.0% of dieticians stated that their diets were variety and balanced pattern. This is 

imporntant because it is stated that food neophobia is inversely related to fruit and vegetable 

preference and this situation can become a serious problem for dietary quality (Jaeger, Rasmussen 

& Prescott, 2017). 

As a conclusion; this study showed that most of the people who are educated in nutrition and 

dietetics are not willing to try new foods. One of the most innovative occupation groups are 

dietitians and the results of this study are quite remarkable and unexpected. In order to increase the 

awareness of dietitians providing nutrition education to the public, more studies should be 

conducted with a larger number of sample groups on food neophobia. 
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Abstract 

Polymer scientists have used renewable energy for the chemical and plastics industries due to 

environmental concerns and insufficient petroleum resources. Because of its organic nature and 

relatively low price, vegetable oils are commonly used in the chemical industry. In this study, 

polymeric castor oil peroxide (PCastor) was obtained by autoxidation of castor oil. Autoxidation of 

castor oil was performed at room temperature, under sunlight and with air oxygen. New partially 

biodegradable PCO-g-Poli(tert-butyl acrylate) graft copolymers were obtained by free radical 

polymerization with this polymeric castor oil and tert-butyl acrylate monomer. The 

characterizations of the obtained graft copolymers were evaluated by nuclear magnetic resonance 

(1H NMR), gel permeation chromatography (GPC), thermal gravimetric analysis (TGA) and 

differential scanning calorimetry (DSC) techniques. 

Keywords: Polymeric castor oil (PCO), tert-butyl acrylate, autoxidation, graft copolymer 

1. Giriş 

Bitkisel yağlar, yenilenebilir kaynaklar oldukları için mükemmel bir hammaddelerdir. Bitkisel 

yağların biyobozunur özellik göstermesi çevre dostu bir malzeme olması, düşük üretim ve işleme 

maliyetine sahip olmasının yanı sıra, çeşitli yapısal modifikasyonlara izin vermesi yönüyle de geniş 

bir platform oluşturmaktadır [1–4]. Özellikle, hint yağı (HY), yapısında bir hidroksil grubunun 

varlığı nedeniyle hidrojen bağlarından reaktif ve viskozitesi yüksek özel bir yağdır [5]. Bitkisel 

yağlar prensip olarak doğrudan polimerize edilebilmesine rağmen, gelişmiş özelliklere sahip iyi 

tanımlanmış monomerler ve polimerler elde etmek için yağları işlevselleştirmek daha ilginçtir[6]. 

Otooksidasyon, C-C çift bağlarının en önemli işlevselleştirme reaksiyonlarından biridir [7]. 

Otoksidasyon, doymamış yağ asitlerinin oksijenle reaksiyonu olan yararlı bir araçtır. Doğada 

bulunan doymamış yağ asitlerinin ve triasilgliserollerin oksidasyonu, ışık ve havanın etkisiyle 

otoksidasyon olarak ilerlemekte ve tatsız bileşiklerle sonuçlanarak yağ kalitesini düşürmektedir [8-

9]. Hava oksidasyonu, alilik hidrojenlerin soyutlanması ve ardından yerelleştirilmiş bir serbest 

radikal oluşumu nedeniyle serbest radikal ara maddelerini içerir. Bu serbest radikaller, H-

soyutlaması yoluyla peroksit veya hidroperoksite dönüştürülen bir peroksi radikali üretmek için 

ortamdaki oksijenle reaksiyona girer. Doymamış bitkisel yağların otoksidasyon sürecini 

hızlandırmak için ısıtma [10], oksijen akışı [11], ozonoliz[12], ultraviyole ışık (UV) [13] ve 

katalizörler [14] uygulanmıştır. Güneş ışığı altında, atmosferik koşullarda ve oda sıcaklığında 

gerçekleştirilen doymamış bitkisel yağ/yağ asitlerinin herhangi bir katalizör kullanılmadan, daha 

uzun oksidasyon süresi almasına rağmen çevre dostu olması sebebiyle kullanılan bir yöntemdir. Bu 

şekilde makroperoksit başlatıcılar hint yağı [15] keten tohumu yağı [16], soya yağı [17-18], linoleik 

asit [19], linolenik asit [20] ve oleik asit [21] gibi yağ/yağ asitleri otoksidasyon yöntemiyle elde 

edilmiştir. 

Bu çalışmada, hint yağının otoksidasyonunu gerçekleştirildi. Elde edilen polimerik hint yağı, 

tersiyer-butil akrilat (t-BA) 'ın serbest radikal polimerizasyon yöntemi ile graft kopolimerler 
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sentezlendi. Sentezlenen graft kopolimerlerin karakterizasyonları; nükleer manyetik rezonans (1H 

NMR), jel geçirgenlik kromatografisi (GPC), termal gravimetrik analiz (TGA) ve diferansiyel 

taramalı kalorimetri (DSC) teknikleri ile değerlendirildi. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Kimyasal ve Cihazlar 

Hint yağı Türkiye'de yerel bir firmadan tedarik edildi. Tersiyer-bütil akrilat Sigma-Aldrich'ten, 

kloroform, tetrahidrofuran ve petrol eteri Merck'ten satın alındı. Deneysel çalışmalar sırasında 

kullanılan çözücüler analitik saflıktadır. 

1H-NMR ölçümleri, Bruker 400 MHz NMR spektrometresi ile bir çözücü olarak kloroform-d içinde 

kaydedilmiştir. IR Prestige 21 model FT-IR ve Shimadzu FT-IR Spektrometre 100 kullanılarak FT-

IR ve FT-IR (zayıflatılmış toplam yansıma spektroskopisi) spektrumları toplandı. GPC ölçümlerini 

gerçekleştirmek için bir UV (254 nm) ve RI detektörü EcoSEC HLC-8320 GPC sistemi kullanıldı. 

Tetrahidrofuran (THF), 40 ° C'de 0.6 mL /dak'lık bir akış hızında kullanıldı. Polimerlerin termal 

analizi için nitrojen altında bir Shimadzu diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) DSC 60 serisi 

sistemi kullanıldı. 

2.2. Yöntem 

Polimerik hint yağı (PHY) oluşturmak için, 30 g yağ asidi 32 cm çapına sahip petri kabına 

konularak oda sıcaklığında 3 ay havada güneş ışığına maruz bırakıldı. 3 ay sonunda, yüzeyde 

polimer jel film tabakası bulunan viskoz bir sıvı elde edildi. Oluşan polimerik hint yağı oda 

sıcaklığında 24 saat kloroformda bekletilip sonra süzüldü. Süzüntü evaporatörde uçuruldu. Elde 

edilen viskoz sıvı 30 oC vakumlu etüvde 24 saat kurutuldu. Elde edilen polimerik otookside hint 

yağı daha sonra kullanılmak üzere buzdolabında saklandı. Otookside olmuş hint yağının peroksijen 

içeriği literatüre göre belirlenmiştir [19].        

PHY-g-Poli(ter-bütil akrilat) graft kopolimerlerin sentezi; bir deney tüpü içerisine polimerik hint 

yağı örneği ile belirli miktarda tersiyer bütilakrilat (tBA) monomeri ve karıştırma işleminin 

gerçekleşmesi için magnet konuldu. Polimerizasyon ortamındaki havayı uzaklaştırmak için 2-3 dk 

argon gazı geçirildi. Tüp polimerizasyon süresince karıştırılmak suretiyle 80 oC yağ banyosuna 

daldırılarak, 24 saat bekletildi. Elde edilen graft kopolimerler belirli bir hacimdeki tetrahidrofuranda 

çözüldü ve destile suda çöktürüldü.  

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Hint Yağının Otooksidasyonu ve Karakterizasyonu  

Bu çalışmada belirli miktardaki hint yağı havanın oksijeni ile otookside edilerek polimerik hint yağı 

elde edilmiştir (Şekil 1). Polimerik hint yağı; 1H NMR, FT-IR, GPC, DSC ve iyodometrik 

analizlerle karakterize edilmiştir.  
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Şekil 1. Hint yağının otooksidasyon şeması. 

Tablo 1. Otookside Hint yağı’nın Elementel, GPC, İyodometrik analiz ve Hint Yağı’nın elementel analiz 

sonuçları. 

No 
Elm. Analysis, (%wt) 

C                H            O 

Mn,SEC             Mw,SEC         PDI 

(Da)         (Da) 

Peroksit 

(%wt) 

Hint Yağı 73.74        10.56        15.70 -                -             - - 

Polimerik Hint Yağı 64.43         9.09         26.48 2630         2733         1.04 1.16 

 

Hint yağı 3 ay süre ile güneş ışığı altında hava oksijeni ile otookside edildi. Polimerik hint yağı 

(PHY) başlatıcının molekül ağırlığı 2630 Da (PDI=1.04) GPC ile belirlendi (Tablo 1). GPC 

kromatogramının unimodal olduğu görülmüştür (Şekil 2). PHY peroksit içeriği %1.16 olarak 

iyodometrik analiz ile tespit edilmiştir. Polimerik hint yağı (PHY), t-bütil akrilat’ın 

polimerizasyonunda makroperoksit başlatıcı olarak görev yapmıştır. 

 

Şekil 2. Polimerik Hint yağı (PHY) GPC diyagramı. 

Polimerik hint yağının 1H NMR spektrumuna göre; –CH=CH- çift bağ gruplarının protonları 5.2-

5.6 ppm, -CH2O- gruplarının protonları 4.0-4.4 ppm, -CH-OH gruplarının protonları 3.4-3.8 ppm, -

CH2 ve -CH3 gruplarının protonları sırasıyla 2.4-1.2 ve 0.9 ppm’de görülmektedir (Şekil 3).  

Polimerik hint yağı (PHY) başlatıcısı FT-IR tekniği ile karakterize edildi. Şekil 3 (a) Polimerik hint 

yağı ile (b) hint yağını karşılaştırmak için FT-IR spektrumunu göstermektedir. Polimerik hint 

yağının hidroperoksit gruplarının 3500 cm-1’deki pikleri otooksidasyonun gerçekleştiğini 

göstermektedir. Polimerik hint yağına ait hidroperoksit grupları (–OOH) piki 3500 cm-1’de, ester 

gruplarının karbonil piki (-C=O) 1740 cm-1’de ve eter grubuna ait pik (-C-O-) 1160 cm-1’de 

görülmektedir. 
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Şekil 3. Polimerik Hint yağı (PHY) 1H NMR spektrumu 

 

Şekil 4. Otookside hint yağı (a) ve hint yağı (b) FT-IR spektrumları 

3.2. Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 

Serbest radikal polimerizasyon yöntemiyle polimerik hint yağı, tersiyer-butil akrilat monomeri ile 

sentezlendi. Sentezlenen PHY-g-PtBA graft kopolimerlerinin reaksiyon koşulları ve GPC sonuçları 

Tablo 2'de verilmiştir. Tersiyer-bütil akrilat miktarı artıkça, graft kopolimerlerin veriminde ve 

molekül ağırlığında beklenen bir artışa neden olmuştur. PHY-g-PtBA graft kopolimerlerin molekül 

ağırlığı 65.33 kDa ile 146.90 kDa arasında değişir. Ayrıca graft kopolimerlerin GPC diyagramları 

Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 6’da polimerik hint yağı (PHY) ile tersiyer-butil akrilat (tBA)’ın 

polimerizasyonu sonucu elde edilen PHY-g-PtBA graft kopolimer örneğinin (PHY-tBA-2) tipik bir 
1H-NMR spektrumu verilmiştir. Hint yağının metil protonları 0.9 ppm'de; poli(tersiyer-butilakrilat) 

içindeki metil protonları (–CH3) sinyalleri 1.1–1.4 ppm’de ve metilen protonları (–CH2–) sinyallari 

2.0–2.2 ppm’de görülmektedir. Ayrıca, 1H-NMR spektrumundan graft kopolimerlerin yapısında 

bulunan PHY ve PtBA içerikleri (mol yüzdesi olarak), PHY'da metil protonlarının (0.9 ppm), 

PtBA'da metilen protonlarının (2.0-2.2 ppm) pik alanlarının hesaplanmasıyla da belirlenmiştir. 

PHY-tBA-1’de % 81.10, PHY-tBA-2’de % 82.00, PHY-tBA-3’de % 87.02 ve PHY-tBA-4’de ise % 

90.52 PtBA olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 2. Polimerik hint yağı ve tersiyer-bütil akrilat’ın 80°C ve 24 saatte graft kopolimerizasyon koşulları ve 

sonuçları 

No 
PHint 

(g) 

tBA 

(g) 

Ürün 

(%) 

PHint* 

(wt%) 

PtBA* 

(wt%) 

Mn,SEC 

(kDa) 

MW,SEC 

(kDa) 
PDI 

PHY-tBA-1 1.02 0.50 76 18.90 81.10 65.33 105.73 1.61 

PHY-tBA-2 1.03 1.00 83 18.00 82.00 95.59 162.54 1.70 

PHY-tBA-3 1.02 2.00 86 12.98 87.02 109.59 200.02 1.82 

PHY-tBA-4 1.01 3.00 91 9.48 90.52 146.90 301.23 2.05 

             *1H NMR'dan hesaplandı. 

 

Şekil 5. PHY-g-PtBA graft kopolimerlerin GPC diyagramları 

 

Şekil 6. PHY-g-PtBA ( PHY-tBA-2) graft kopolimerin 1H NMR spektrumu 

http://www.bilmescongress.com/


V. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık (BILMES SH 2020), 12-15 Aralık 2020, TÜRKİYE 

V. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (BILMES SH 2020), 12-15 December 2020, TURKEY  

198 ISBN: 978-605-74786-0-3 www.bilmescongress.com 

 

Şekil 7. PHY ve graft kopolimerlerin DSC diyagramı 

Şekil 7’de PHY ve PHY-g-PtBA graft kopolimer örneklerinin DSC diyagramları verilmiştir. Homo 

poli(tersiyer bütil akrilat) (PtBA) için iki bozunma sıcaklığının Td1=240°C ve Td2= 440°C olduğu 

görülebilir [22]. PHY için de üç farklı bozunma sıcaklığı olduğu görülmektedir. Bunlar Td1=171°C  

Td2=430°C ve Td3=568°C’dir. PHY-g-PtBA graft kopolimer örnekleri için PHY-PtBA-1 

(Td1=255°C, Td2=427°C ve Td3=477°C ), PHY-PtBA-2 (Td1=255°C ve Td2=393°C), PHY-PtBA-3 

(Td1=254°C, Td2=393°C ve Td3=477°C) ve PHY-PtBA-4 (Td1=255 oC veTd2=393°C) olduğu 

görülmektedir. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, hint yağının otooksidasyonuyla polimerik hint yağı (PHY) edilmiştir. Hint yağının 

otooksidasyonu oda sıcaklığında atmosfer koşullarında hava oksijeniyle gerçekleştirilmiş olup 

%1.16 peroksit içeren çözünür kısımlara sahip yapılar elde edilmiştir. Bu polimerik yağ peroksit 

gruplarına sahip oldukları için, serbest radikal polimerizasyonda (SRP) kullanılmıştır. Serbest 

radikal polimerizasyonu kullanarak iki bloklu PHY-g-PtBA graft kopolimerler sentezlenmiştir. Bu 

hidroksil ve peroksit işlevsel makroperoksit başlatıcı, hidrofilik ve hidrofobik bloklar içeren farklı 

bloklu biyobozunur kopolimerler hazırlamak için yeni bir yol açacaktır. Elde edilen polimerler tıbbi 

ve endüstriyel uygulamalar için umut verici malzemelerdir. 
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Abstract 

Natural oils obtained from natural plants such as castor, linseed, tung, soybean, sunflower are 

suitable sources for biopolymers. Linseed oil is used as a polymer source thanks to the double 

bonds in the triglyceride oil structure. In this research, polymeric linseed oil peroxide was formed 

by exposure of linseed oil to oxygen in the air under sunlight. New partially biodegradable graft 

copolymers were obtained by free radical polymerization of obtained polymeric linseed oil 

peroxides with methyl acrylate monomer. The obtained graft copolymers were characterized their 

structural characterizations; using 1H NMR, FT-IR and GPC methods and thermal properties; 

using DSC, techniques. 

Keywords: Autoxidation, Polymeric linseed oil, Graft copolymer, Methyl acrylate 

1. Giriş 

Petrole dayalı polimerik malzemeler biyobozunur olmadıkları için birçok çevre sorununu 

beraberinde getirmektedir. Petrol kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle bu polimerik malzemelere 

alternatif yenilenebilir kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır [1-2]. Bitkisel yağ ve yağ asitleri 

yenilenebilir, fosil kaynaklı bazı hammaddelere alternatif olacak şekilde yeni hammaddeler 

hazırlamaya elverişli bir kaynak olması nedeniyle çeşitli çalışmalarda kullanılmaktadır[3-4]. 

Bitkisel yağlar, hayvansal yağların aksine bitki kaynaklarından elde edilen yağla-rdır ve doğada 

oldukça bol miktarda bulunurlar. Soya fasulyesi, keten tohumu, hint, ayçiçeği, kolza tohumu ve 

palmiye yağları bazı bitkisel yağlara örnektir [5]. Keten tohumu yağı esas olarak gıda dışı 

uygulamalarda ahşap kaplamada emprenye ve vernik, yağlı boyalarda pigment bağlayıcı ve macun 

içinde plastikleştirici ve sertleştirici olarak kullanılmaktadır [5]. Bitki yağları linoleik, linolenik, 

oleik, palmitik ve stearik asit gibi çeşitli yağ asitlerini içeren trigliseritlerdir. Trigliseridler, bir 

gliserol merkezi ile birleştirilmiş üç yağ asidi zincirinden oluşmaktadır [6]. Doğal olarak oluşan 

trigliseritlerdeki yağ asitlerinin zincir uzunlukları çeşitli uzunluklarda olabilir; 16, 18 ve 20 karbon 

atomları en yaygın olanlardır. Bitkisel yağlardaki trigliseritler tipik olarak 10 veya daha fazla farklı 

yağ asidi içerir [6]. Yağ asitleri doymuş, doymamış [7], izole edilmiş veya konjuge olabilir. 

Doymamış yağ asitlerinin bazıları tekli doymamış (1 karbon-karbon çift bağı) veya çoklu doymamış 

(ikiden fazla karbon-karbon çift bağı) olabilirler. Bu yağ asitleri zincir uzunluğu, bileşimi, dağılımı 

ve konumu bakımından farklılıklar göstermektedir [6]. Bazıları doymuş ve bazıları doymamış, bu 

da yağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinde farklılıklara neden olmaktadır. Malzeme üretiminde 

kullanılan istenen matrisi veren işlevselleştirilmiş doymamış kısımdır. Trigliseritlerin çeşitli 

kimyasal gruplarla işlevselleştirilmesinden sonra elde edilen sıvı reçine, serbest radikal 

polimerizasyon reaksiyonlarında kullanılabilir. Çift bağlar, alilik karbonlar ve ester grupları gibi 

trigliseridlerden birçok aktif bölge, polimerize edilebilir grupları tanıtmak için kullanılabilir [6]. 
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Soya fasulyesi yağı ve keten tohumu yağında, linoleik asit ve linolenik asit (sırasıyla) 

trigliseridlerinde baskındır ve bir yağ asidi ne kadar doymamışsa, işlevselleşmeye o kadar 

duyarlıdır. Keten tohumu yağında baskın olan linolenik asit zincirinde üç karbon karbon çift bağına 

ve dolayısıyla daha fazla reaktif bölgeye sahip olduğundan, keten tohumu yağının modifiye 

edilmesi soya fasulyesi yağından daha kolay olmaktadır. 

Yağ esaslı polimerleri sentezlemek için en genel yollardan biri, çoklu doymamış yağ/yağ asitlerinin 

otooksidasyonudur [8–10]. Hidroperoksidasyon, peroksidasyon, epoksidasyon ve perepoksidasyon 

reaksiyonları, ortam koşullarında hava oksijeni ve güneş ışığında gerçekleştirilir. Bu yöntemi ile 

makroperoksi başlatıcılar elde etmek için çoklu doymamış yağ/yağ asitler kullanılır ve serbest 

radikal polimerizasyonu yoluyla graft kopolimerleri elde edilir [9, 11–15]. 

Bu çalışmada, keten yağının otoksidasyonunu gerçekleştirildi. Elde edilen polimerik keten yağı, 

metil akrilat (MA) 'ın serbest radikal polimerizasyon yöntemi ile graft kopolimerler sentezlendi. 

Sentezlenen graft kopolimerlerin karakterizasyonları; nükleer manyetik rezonans (1H NMR), jel 

geçirgenlik kromatografisi (GPC), ve diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) teknikleri ile 

değerlendirildi. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Kimyasallar  

Keten yağı Türkiye'de yerel bir firmadan tedarik edildi. Metil akrilat Sigma-Aldrich'ten; kloroform, 

tetrahidrofuran ve petrol eteri  Merck'ten satın alındı. Deneysel çalışmalar sırasında kullanılan 

çözücüler analitik saflıktadır. 

2.2. Kullanılan Cihazlar 

1H-NMR ölçümleri, Bruker 400 MHz NMR spektrometresi ile bir çözücü olarak kloroform-d içinde 

kaydedilmiştir. IR Prestige 21 model FT-IR ve Shimadzu FTIR Spektrometre 100 kullanılarak FT-

IR ve FT-IR (zayıflatılmış toplam yansıma spektroskopisi) spektrumları toplandı. GPC ölçümlerini 

gerçekleştirmek için bir UV (254 nm) ve RI detektörü EcoSEC HLC-8320 GPC sistemi kullanıldı. 

Tetrahidrofuran (THF), 40 ° C'de 0.6 mL /dak'lık bir akış hızında kullanıldı. Polimerlerin termal 

analizi için nitrojen altında bir Shimadzu diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) DSC 60 serisi 

sistemi kullanıldı. 

2.3. Yöntem 

2.3.1. Keten Yağının Laboratuvar Koşullarında Otooksidasyonu 

Polimerik keten yağı oluşturmak için, 10 g yağ 16 cm çapına sahip petri kabına konarak oda 

sıcaklığında 3 ay havada gün ışığına maruz bırakıldı. 3 ay sonunda, yüzeyde polimer jel film 

tabakası bulunan viskoz bir sıvı elde edildi. Elde edilen polimerik otookside yağ asidi daha sonra 

kullanılmak üzere buzdolabında saklandı. Otookside olmuş keten yağının (polimerik keten yağı) 

peroksijen içeriği literatüre göre belirlendi.[17].        

2.3.2. Serbest Radikal Polimerizasyonu ile PKY-g-PMA Graft Kopolimer Sentezi 

Bir deney tüpü içerisine polimerik keten yağı örneği ile belirli miktarda metil akrilat (MA) 

monomeri ve karıştırma işleminin gerçekleşmesi için magnet konuldu. Polimerizasyon ortamındaki 

havayı uzaklaştırmak için 2-3 dk argon gazı geçirildi. Tüp polimerizasyon süresince karıştırılmak 

suretiyle 80 oC yağ banyosuna daldırılarak, 24 saat bekletildi. Elde edilen graft kopolimerler belirli 

bir hacimdeki tetrahidrofuranda çözüldü ve petrol eterinde çöktürüldü. Graft kopolimerlerin 1H 

NMR, GPC, DSC ve TGA analizleri yapılmıştır. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Keten Yağının Otooksidasyonu ve Karakterizasyonu  

Bu çalışmada belirli miktardaki keten yağı havanın oksijeni ile 90 günde otookside edilerek 

polimerik keten yağı elde edilmiştir (Şekil 1). Polimerik keten yağı (PKY) başlatıcının molekül 

ağırlığı GPC ile Mn: 2373 g/mol, Mw: 2469 g/mol, PDI: 1.040 olarak belirlendi. Polimerik keten 

yağı; 1H NMR, GPC, DSC ve iyodometrik analizlerle karakterize edilmiştir.  

 

Şekil 1. Keten yağının otooksidasyonu ve PKY-g-PMA graft kopolimerin sentez şeması 

Tablo 1. Keten Yağı’nın elementel analizi ile Polimerik Keten yağı’nın Elementel ve İyodometrik analiz 

sonuçları 

Makroperoksit 
Keten Yağı (%wt) 

C           H           O 

Polimerik Keten Yağı (%wt) 

C              H             O 

Peroksit 

(%wt) 

 78.85      10.60      10.55 65.42        9.09         25.52 1.20 

 

Makroperoksit başlatıcı peroksit oluşumunun doğrulama yollarından biride, oksitlenmiş keten 

yağının % oksijen artışına işaret eden elementel analizidir. Polimerik keten yağı C, H ve O 

elementel analiz ve iyodometrik analiz sonuçları Tablo 1'de gösterilmektedir 

Polimerik keten yağı (PKY) 1H NMR spektrumu Şekil 2’de gösterilmektedir. Polimerik keten 

yağının –CH2'si 2.8, 2.3, 1.9, 1.9, 1.3 ppm’de ve –CH3 ise 0.9 ppm’de görülmektedir.4.1–4.4 

ppm'deki pikler, trigliseritlerin metilen gruplarındaki protonlardan kaynaklanmaktadır.  
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Şekil 2. Polimerik keten yağı (PKY) 1H NMR spektrumu 

Polimerik keten yağı (PKY) FT-IR spektrumu Şekil 3’de gösterilmektedir. Polimerik keten yağının 

(otookside keten yağı) ester grubuna ait (C=O) karbonil piki 1734 cm-1’de, eter grubuna ait pik 

1117 cm-1’de görülmektedir. Hidroperoksit grublarının(-OOH) 3600 cm-1’de geniş bir pik 

vermektedir. 

 

Şekil 3. Polimerik keten yağının FT-IR spektrumu 

3.2. Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 

Polimerik keten yağı, metil akrilat monomeri ile serbest radikal polimerizasyon yöntemiyle 

sentezlendi. Sentezlenen PKY-g-PMA graft kopolimerlerinin reaksiyon koşulları ve GPC sonuçları 

Tablo 2'de verilmiştir. Metil akrilat miktarı artıkça, graft kopolimerlerin veriminde ve molekül 

ağırlığında beklenen bir artışa neden olmuştur. Şekil 5’de metil akrilat besleme miktarına karşı 

molekül ağırlığı ve PDI değişim grafiği verilmiştir. PKY-g-PMA graft kopolimerlerin molekül 

ağırlığı 49.80 kDa ile 155.45 kDa arasında değişmektedir. Şekil 6’da polimerik keten yağı (PKY) 

ile metil akrilat (MA)’ın polimerizasyonu sonucu elde edilen PKY-g-PMA graft kopolimer 

örneğinin (PKY-MA-2) tipik bir 1H-NMR spektrumunu görülmektedir; polimerik keten yağının 

metil protonlarını 0.8-0.9 ppm'de; poli(metil akrilat) içindeki metil protonların (–OCH3) sinyalleri 

3.67 ppm’de görülmektedir. Ayrıca, 1H-NMR spektrumundan graft kopolimerlerin yapısında 

bulunan PKY ve PMA içerikleri (mol yüzdesi olarak), PKY'da metil protonlarının (0.9 ppm), 

PMA'da metilen protonlarının (3.67 ppm) pik alanlarının hesaplanmasıyla da belirlenmiştir. PKY-
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MA-1’de % 58, PKY-MA -2’de % 84, PKY-MA-3’de % 90 ve PKY-MA-4’de ise % 96 PMA 

bulunduğu hesaplanmıştır. 

Tablo 2. Polimerik keten yağının metil akrilat ile 80°C ve 24 saatte graft kopolimerizasyon koşulları ve sonuçları 

No 
PKY 

(g) 

PMA 

(g) 

PKY* 

(wt%) 

PMA* 

(wt%) 

Dönüşüm 

(wt %) 
Mn,SEC  (kDa) Mw,SEC   (kDa) PDI 

PKY-MA-1 1.03 0.50 42 58 80 49.80 237.10 4.76 

PKY-MA-2 1.04 1.00 16 84 83 77.66 197.96 2.55 

PKY-MA-3 1.02 2.00 10 90 90 106.48 258.67 2.43 

PKY-MA-4 1.03 3.00 4 96 95 155.45 337.80 2.17 

          *1H NMR'dan hesaplandı. 

 

Şekil 5. Metil akrilat besleme miktarına karşı graft kopolimerin molekül ağırlığı ve PDI değişim grafiği  

PKY-g-PMA kopolimer örneklerinin 1H NMR spektrumu Şekil 6’de gösterildiği gibi karakteristik 

pikleri metil akrilat’ın –COOCH3'ü 3,67 ppm'de ve keten yağı'nın –CH2'si 2.8, 2.3, 1.9, 1.9, 1.3 

ppm’de ve –CH3 ise 0.9 ppm’de görülmektedir.4.1–4.4 ppm'deki pikler, trigliseritlerin metilen 

gruplarındaki protonlardan kaynaklanmaktadır. 

 

Şekil 6. PKY-g-PMA ( PKY-MA-2) graft kopolimerin 1H NMR spektrumu 

Şekil 7’de PKY-g-PMA (PKY-MA-2) graft kopolimerin FT-IR spekturumu verilmiştir. PMA 

polimerine ait karbonil grubunun (C=O) gerilmesiyle 1732 cm-1'de yoğun absorpsiyon bantları, 

diğer absorpsiyon bantları 2932-2855 cm-1'de (-CH3 ve -CH2 germe, sırasıyla), 1433cm-1 (O-CH3 

asimetrik bükülme), 1157 cm-1 (COC; bağ germe)  absorpsiyon bantları görülmektedir. Şekil 3 ve 
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şekil 7 incelendiğinde, polimerik keten yağına metilakrilatın bağlanmasıyla hidroperoksit 

grublarının(-OOH) 3600 cm-1’de pik genişliğinin azaldığı görülmektedir. 

 

Şekil 7. PKY-g-PMA (PKY-MA-2) graft kopolimerin FTIR spektrumu 

 

Şekil 8. PKY-g-PMA graft kopolimerlerin DSC diyagramı. 

Şekil 8’de PKY-g-PMA graft kopolimer örneklerinin DSC diyagramları verilmiştir. PKY-PMA 

graft kopolimer örnekleri için PKY-PMA-1 (Td1=387.1°C ve Td2=419.85°C), PKY-PMA-2 
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(Td1=427.86°C ve Td2=546.95°C), PKY-PMA-3 (Td1=430.95°C ve Td2=570.72°C) ve PKY-PMA-

4 (Td1=429.36 oC ve Td2=527.71 °C) bozunma sıcaklıkları olduğu görülmektedir. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, keten yağının otooksidasyonuyla polimerik keten yağı (PKY) elde edilmiştir. Keten 

yağının otooksidasyonu oda sıcaklığında atmosfer koşullarında hava oksijeniyle gerçekleştirilmiş 

olup %1.20 peroksit içeren çözünür kısımlara sahip yapılar elde edilmiştir. Bu polimerik yağ; 

peroksit gruplarına sahip oldukları için, serbest radikal polimerizasyon da (SRP) kullanılarak iki 

bloklu PKY-g-PMA graft kopolimerleri sentezlenmiştir. Sentezlenen polimerlerin 

karakterizasyonları 1H NMR, FT-IR, GPC ve DSC yöntemleriyle gerçekleştirildi. Elde edilen 

polimerler tıbbi ve endüstriyel uygulamalar için umut verici malzeme özelliği göstermektedirler. 
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Abstract 

The COVID-19 (SARS-COV-2) virus, which emerged in December 2019 and rapidly turned into a 

global health problem, was declared as a pandemic by the World Health Organization on March 

11, 2020. Despite the various measures taken since this date, the rapidly increasing number of 

cases and deaths; The use of limited hospital and intensive care resources has increased due to the 

severe course of the disease in the elderly and people with comorbidities. Various emergency plans 

have been implemented to meet the increasing demand and to be prepared for crisis situations. 

Cancellation or postponement of elective surgeries, which are one of the measures taken in surgery, 

until after the pandemic; It aims to use resources to prepare for a crisis situation and to reduce the 

spread of COVID-19 by reducing the patient density in the hospital. While droplet and contact path 

is known as the method of transmission; The positive detection of SARS-COV-2 virus in feces and 

urine in recent studies makes colorectal and urology surgery and stoma management risky. The 

purpose of this review is to examine the literature on the nursing care of stoma patients during the 

pandemic process with the effect of the COVID-19 pandemic on colorectal and urology surgery. 

Keywords: COVID-19, Colorectal Surgery, Urology Surgery, Stoma Care 

1. Giriş 

COVİD-19 (SARS-COV-2); kaynağı bilinmeyen ve insanlarda daha önce rastlanmamış bulaşıcılığı 

yüksek bir koronavirüs türüdür. İlk vakanın Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görülmesinin 

ardından tüm dünyayı hızla etkisi altına almış ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 

2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. [1] 9 Aralık 2020 itibari ile dünyada vaka sayısı 67 

milyonu; hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1.5 milyonu geçmektedir. [2]  

COVİD-19’un en sık görülen belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk ve halsizlik 

yer almaktadır. Hastalık genellikle hafif seyretmekte; yaşlılarda ve komorbiditeleri olanlarda ise 

pnömoni, akut solunum sıkıntısı sendromu ve çoklu organ yetmezliğine neden olabilmektedir. [3] 

Bulaşma şekli olarak en çok bilinen damlacık ve temas yoluyken; yapılan son çalışmalarda bulaşma 

durumu tam bilinmemekle birlikte idrarda ve 47 güne kadar dışkıda SARS-COV-2 RNA’sının 

saptanması kolorektal ve üriner sistem cerrahisini riskli duruma getirmektedir. [4,5]  

Küresel bir sağlık sorunu olan COVİD-19 pandemisinin yayılmasını engellemek için el yıkama, 

sosyal mesafe, maske gibi koruyucu ekipmanların kullanımı önem taşımaktadır.[6] Hastaların 

yaklaşık %20’sinin hastalığı orta veya ağır şiddette geçirmeleri nedeniyle hastanede tedavi edilmesi, 

sağlık bakım hizmeti kaynaklarını hızla tüketmektedir. Artan talebi karşılamak, hasta ve sağlık 

çalışanlarını korumak amacıyla; maske, önlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların ve temel 
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hastane malzemelerinin temin edilmesi sağlanmakta, hastane ve yoğun bakım yatak sayılarının 

planlanması, acil ve kanser vakaları dışındaki elektif cerrahilerin ertelenmesi gibi önlemler 

alınmaya çalışılmaktadır. [7] 

2. COVİD-19’un Kolorektal ve Üroloji Cerrahisine Etkisi 

Pandeminin etkisi, viral enfeksiyonun ve buna bağlı komplikasyonların çok ötesine geçmekte; 

enfekte olmayan hastaları da etkilemektedir. Kolorektal ve üroloji cerrahisi de diğer acil cerrahiler 

gibi, kendi içerisinde ertelenemeyecek birçok kanser vakasını ve acil durumu barındırmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda COVİD-19 virüsü ile enfekte hastaların dışkı, idrar ve hatta periton sıvısında 

virüsün tespit edilmesi nedeniyle kapsamlı bir inceleme gerektirmektedir. [8] 

Acil kolorektal ve üroloji cerrahisine (travma, kolon obstrüksiyonu, iskemi veya perforasyon, akut 

üriner retansiyon, ciddi hematüri gibi) yönelik literatür incelendiğinde;  

• Acil servislere başvuran tüm hastaları pozitif COVİD-19 vakası olarak kabul etme ve 

hastayla temas durumunda kişisel koruyucu ekipman kullanma,  

• Kapsamlı tıbbi geçmiş ve COVİD-19 ile enfekte biriyle temas durumunun öğrenilmesi,  

• Toraks tomografisi ile COVİD-19 testi için nazofarengeal PCR örneğinin alınması 

önerilmektedir.[9]  

Ameliyathaneler aerosol üretilen yüksek riskli alanlardır. Açık cerrahide hastanın vücut sıvılarıyla 

temasın artması, elektrokoter kullanımının cerrahi dumanı arttırması, laparoskopik uygulamalarda 

kullanılan gazlar ve entübasyon sonucunda aerosol oluşumu artmaktadır. Laparoskopik cerrahi daha 

kısa hastanede kalış süresi ve daha düşük komplikasyon oranıyla avantajlı görülmesine rağmen; 

ameliyathane ekibi için uygun kişisel koruyucu ekipman ve duman tahliye sistemi varlığında tercih 

edilmesi önerilmektedir. Pandemi sürecinde önerilere yönelik literatür incelendiğinde;  

• Acil cerrahi ya da COVİD-19 pozitif hastaların ameliyat odaları ayrı ve negatif basınçlı 

olmalı,  

• Ameliyatta minimum sayıda personel bulunmalı ve cerrahi ekip koruyuculuğu yüksek 

(FFP2 veya FFP3 gibi) maske, gözlük, yüz koruyucu, bone, eldiven ve önlük gibi kişisel 

koruyucu ekipmanları kullanmalı,  

• Ameliyathaneye personel ve malzeme giriş çıkışı azaltılmalı,  

• Ameliyat sonrasında hastaların önceden belirlenmiş en kısa yol ile yoğun bakıma ya da 

izolasyon uygulanabilecek cerrahi servise transferi sağlanmalı,  

• Ameliyat sonrasında kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi atıklar ve örtüler uygun şekilde imha 

edilmeli, 

• Ameliyathane dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. [10] 

3. COVİD-19 Pandemisinde Stoma Bakımı 

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 2018 GLOBOCAN verilerine göre; her iki cinsiyette en 

sık görülen kanserler arasında kolorektal kanserler 3.sırada; mesane kanserleri ise 10. sırada yer 

almaktadır. [11] 

Bu kanserler kolostomi, ileostomi ve ürostomi gibi stomaların açılma nedenleri arasında da ilk 

sıradadır. Dünya genelinde yaklaşık 1.3 milyon kişinin stomasının olduğu; kolorektal ve mesane 

kanserlerindeki artış ile birlikte stomalı hasta sayısının da artacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca bu 

artışta, günümüz şartlarında COVİD-19 pandemisi nedeniyle kolorektal ve üroloji kanserlerinin 

bazı cerrahi rehberlerinin stoma oluşturulmasını önermesi de etkili olabilir. [12] 

Stoma; hastaların fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halini etkilemektedir. Yetersiz eğitim ve 

hemşireler başta olmak üzere sağlık profesyonellerine ulaşım zorluğu, hastalar için korku ve stres 
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kaynağı olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda stoma cerrahisinden sonraki 3 hafta içerisinde, 

hastaların %20-70 oranında komplikasyon yaşadıklarını ve bu durumlarında hastalar için sağlık 

bakım hizmetlerine ulaşmada sıkıntılara yol açabildiğini göstermektedir. Ek olarak stoma 

hastalarının büyük bir çoğunluğunun yaşlı olması, altta yatan komorbiditeleri (kanser gibi) ile 

bağışıklık sisteminin zayıflaması, COVİD-19 açısından riskli grupta yer alarak hastaneye başvurma 

ihtiyaçlarını da arttırabilmektedir. [13] 

Birçok kişi, COVİD-19 hastalığına yakalanma endişesinden dolayı tıbbi hizmet almak için 

poliklinik veya acil servislere başvurmak istememektedir. Bu endişeler, stoması olan hastaları da 

etkileyerek pandemi sürecinde, önceki yıla kıyasla bir hemşire tarafından kontrol oranlarında 

%31’den %5’e düşmesi; hasta bakımında alternatif yollar aranmasına neden olmuştur. COVID-19 

pandemi sürecinde yapılan bir çalışmada, stoma hastalarının %57’sinin stoma ve çevresinde 

problem yaşadığı, bu kişilerin %71’inin problemi ciddi olarak görmediği ve %84’ünün sağlık 

profesyonelleri ile iletişime geçmediği sonucuna ulaşılmıştır. [14] 

COVİD-19 pandemisinde stoma bakımına yönelik literatür incelendiğinde; genel olarak teletıp 

uygulamalarıyla uzaktan bakıma odaklanıldığı görülmektedir. Teletıp, bilgi ve telekomünikasyon 

teknolojisinin kullanımıyla hastaya uzaktan sağlık hizmetinin sunulması olarak açıklanabilir. [15] 

Pandemi sürecinde stoma hastalarının bakımı için kapsamlı tavsiyeler sunan bir çalışma 

yayınlanmıştır. Zamanında ve etkili müdahele için deneyimli stoma hemşirelerinin hasta bakımına 

katılması, stoma polikliniklerinin mümkünse acil servisten uzakta ve kolay ulaşılabilen bir yerde 

konumlandırılması sağlık hizmetlerinin organizasyonuna yönelik önerilerdir. Bu merkezlerde 

ameliyat öncesi eğitim, ameliyat sonrası stoma yönetimi, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri 

sunulmalıdır. Hastalar ayaktan ya da hastanede yatarak tedavi edilmektedir. [16] 

Ayaktan hasta yönetiminde elektif poliklinik kontrollerinin ertelenerek teletıp yoluyla; stoma 

yönetiminin sağlıklı sürdürülmesi, psikolojik destek sağlanması ve reçete sürelerinin uzatılması; 

komplikasyon durumunda (kanama, stenoz, prolapsus, fistül, apse, nekroz, retraksiyon) COVİD-19 

riskinin teletıp yoluyla değerlendirildikten sonra stoma bakım merkezine ya da acil servise başvuru 

sağlanması; bu başvuruda hastanın muayene sırasında tek olması, hasta ve sağlık personelinin 

kişisel koruyucu ekipman kullanması önerilmektedir. [16] 

Yatarak tedavide stoma bakımına yönelik hastane içi multimedya ve yazılı broşürler ile eğitimler 

verilmesi ve hastanın stoma bakımını taburculuk öncesinde hemşire gözetiminde sağlaması, evde 

hemşirelik bakım ihtiyacını azaltabilir. Ayrıca pandemi sürecinde kısıtlamalar dikkate alınarak 

bakıma ihtiyacı olabilecek hastaların, taburculuk sonrasında destek olacak kişinin belirlenmesi ve 

bu kişilere eğitim verilmesi gerekmektedir. Bakıma destek olacak kişinin yokluğunda teletıp 

yöntemi veya evde bakım destekleri açısından hastalar değerlendirilmelidir. COVİD-19’un dışkı ve 

idrar ile bulaşma riskine karşı atık yönetimi, poliklinik ve odaların günlük temizliği, COVID‐19 

pozitif veya şüpheli hastalarla temastan hemen sonra oda dezenfeksiyonu, kişisel koruyucu ekipman 

kullanımı ve el hijyeni gibi bireysel ve çevresel önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir. [16] 

Çin’de, pandeminin ilk aylarında stoması olan kişilerin hastanede kontrollerinin 

gerçekleşememesine, danışmanlık amacıyla internet sitesi ve mesajlaşma grubu kurularak çözüm 

aranmış, ayrıca hastaların endişelerini gidermek için lisansüstü hemşirelik öğrencilerinin sürece 

dahil edilmesiyle yardıma ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmaları ve evde kendi bakımlarına uyum 

sağlamalarına katkı sağladığı belirtilmiştir.[17] 

Kanada’da hastaların pandemi süresince stoma bakım malzemelerine ulaşamama endişesiyle 

ihtiyaçlarından fazla malzeme aldıkları, COVİD-19 virüsünün bulaşmasından korktukları için stoma 

problemi yaşamasına rağmen birçok hastanın hastaneye gitmediği veya evlerine hemşirelerin 

gelmesini istemediği, bu nedenle hemşirelerin telefon ve internet aracılığıyla hastalara ulaştıkları 

belirtilmektedir. [17] 
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Suudi Arabistan’da stomalı hastalara hastanede yatarak ya da teletıp yöntemiyle bakım vermek için 

bir ekip oluşturulmuştur. Bu ekip, çalışma günleri dışında her an hastaneye çağrılmaya hazır olarak 

beklemekte; evde oldukları günlerde araştırma önerileri, devam eden projeler, hasta eğitim 

broşürleri ve sunumları üzerinde çalışmaktadırlar. Hemşirelere ve doktorlara ulaşabilecekleri bir 

teletıp programı kullandıkları; buradan ülkede önlem amaçlı alınan kararların ve stoma bakımına 

yönelik bilgilerin de paylaşıldığı ifade edilmiştir. [17] 

İngiltere’de de çoğu ülkede olduğu gibi sanal klinikler kurularak teletıp yöntemiyle hastanın 

değerlendirildiği, ancak ekipteki kişilerin hastayı iyi tanımadığı durumlarda psikolojik destek 

sağlama konusunda eksik oldukları düşünülmektedir. [17] 

Fransa’da yapılan başka bir çalışmada ise; pandemi nedeniyle ziyaretçi kısıtlamasının olması ve 

stoma bakım eğitimine hasta yakınlarını dahil etmede sınırların olması; hastalara kendi bakımlarını 

sağlayabilmeleri adına daha fazla zaman verilmesini sağladığı belirtilmektedir. [17] 

4. Sonuç 

2020 yılı, COVİD-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada çeşitli önlemlerin alındığı ve kısıtlamaların 

uygulandığı bir yıl olmuştur. Bu kısıtlamalar sağlık sistemini de etkileyerek; sınırlı kaynak 

kullanımının önceliklendirmesi ve elektif cerrahilerin iptali ya da ertelenmesi şeklinde gündeme 

gelmiştir. Kolorektal ve üroloji cerrahisinin büyük bir oranını oluşturan kanser vakaları ise, hızlı 

büyüme ve metastaz yapma riski nedeniyle öncelikli ameliyat türleri içerisinde yer almaktadır. Bu 

cerrahilerde görülebilecek komplikasyonları önlemek adına birçok rehber yayınlanmakla birlikte, 

pandemi sürecinde stoma bakım hizmetlerinin nasıl sağlanacağı ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Gitgide 

kullanımı artan teletıp uygulaması ile, stoma bakım hemşireleri sayesinde, sağlık kurumuna 

gelmeden hastaların problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesi komplikasyonların önlenmesi 

açısından önem taşımaktadır. Teletıp; yüzyüze temasın azaltılmasıyla pandemin hızını azaltabilir. 

Ayrıca hastaların kesintisiz sağlık hizmetine ulaşabilmeleri memnuniyet düzeyini, öz bakım 

güvenini ve stomayla yaşama uyumunu arttırabilir. 
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